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 ملخص الرسالة 

هذه رسالٌة علميٌة مقدمٌة لنيل درجة العاملية )املاجستري(، يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة  
 املنورة، يف كلية الشريعة "قسم الفقه".

وهي عبارٌة عن كتاٍب يف الفقه على املذهب الشافعي بعنوان: "اجلواهر البحرية يف شرح 
الوسيط" للقاضي جنم الدين أيب العباس أمحد بن حممد القمويل املصري الشافعي )املتوىف  

الباب اخلامس يف الرد على ذوي الفروض وتوريث ذوي األرحام من كتاب هـ(، من بداية  727
 دراسًة وحتقيقاً. ية الفصل الثاين من أحكام الوصية املعنوية )يف الوصية ابحلج(الفرائض إىل هنا

 وقد اعتمدت يف حتقيق هذا الكتاب على نسختني:

 : وهي األصل، نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر. األوىل

 : للمقابلة، نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، إسطنبول، تركيا. الثانية

 التحقيق تقسيم الرسالة إىل مقدمٍة، وقسمني، وفهارس فنيٍة: وقد استدعت طريقة 

 أوالً صدَّرت الكتاب مبقدمٍة، مث القسمني بياهنما كالتايل:

 : قسم الدراسة، ويشتمل على مبحثني رئيسَيني، وحتت كٍل منهما مطالب.القسم األول

 املبحث األول: دراسة املؤلف. 

 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب.

، الفرائض: قسم التحقيق، ويشتمل على النص احملقق، وفيه: جزٌء من كتاب  لثاينالقسم ا
 . الوصاايوجزٌء من كتاب 

 مث ختمت الكتاب بوضع ثبت املصادر واملراجع، وعمل الفهارس الفنية الالزمة. 

 واعتمدت يف كل ذلك دليل الرسائل العلمية املعتمد من ِقبل عمادة الدراسات العليا.
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Research summary 
This is a scientific thesis submitted to the degree of universality 

(Master), at the Islamic University in Madinah, in the Faculty of 

Sharia "Department of jurisprudence". 

Which is a book in the jurisprudence on the doctrine of Shafi'i 

entitled: "Al-jawahir Al-bahriya Fee Sharh Al-waseet" written by: Al-

qadi Najmuddin Abi Al-abbas Ahmed Bin Mohammed Al-qamuli Al-

misri Al-shafi'i (died 727), from the beginning of the fifth chapter in 

the replay and the inheritance of the wombs from the book of 

obligatory to the end of the second chapter of the provisions of moral 

commandment in the "in the commandment pilgrimage" (detailed 

study and research). 

I relied in my research in this book on two different copies of this 

book: 

First: is the original, copy of the Azhar Library, Cairo, Egypt. 

Second: as a compare copy, the copy of the Library of 

Topkabusrai Museum, Istanbul, Turkey 

The method of research required dividing the thesis into an 

introduction, two sections, and technical indexes: 

First, I began the thesis with an introduction, and then the two 

sections are as follows: 

Section I: study section, and it includes two main topics, and 

under each topic are subtopics. 

The first topic: Author's study. 

The second topic: Summary about the book. 

Section II: Research section, and it includes the research text, 

and that includes: a part of the book of obligatory, and part of the 

book of commandments. 

Then at the end I included the proven sources, references, and 

the necessary technical indexes. 

Following in all of that the "guide of scientific thesis" book which 

is provided and approved by the Deanship of Graduate Studies.   
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إن احلمد هلل، حنمده، ونســــــــــتعينه، ونســــــــــتهديه، ونســــــــــت فره، ونعوذ ابهلل من شــــــــــرور  
ومن ســيتات أعمالنا، من يهده ف فال م ــل له، ومن ي ــلل فال هادي له، وأشــهد  أنفســنا،

ــوله ــهد أن حممداً عبده ورســـــ ــريك له، وأشـــــ  حي جي يه ٱُّٱ  أن ال إله إال ف وحده ال شـــــ

 جم يل ىل  مل  خل ُّٱ (1) َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم  خم حم

 حب  جب  هئ مئ خئ حئ  جئ  يي ىي ُّٱ  (2) َّ ٍّ  ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي  ميىي

 . (3)ٱَّ جس مخ  جخ  مح  جح   مج  حج  مث هت ختمت حت  جت  هب مب  خب

 

 أما بعد:

فإن العلم الشـــرعي واالنشـــ ال به تعلماً وتعليماً من أعرم القرب وأجل الطاعات، وهو        
من أشـــــــــر  العلوم، وأعالها مرتبة، وقد جاءت نصـــــــــور الكتاب والســـــــــنة  مرًة بطلبه وحاثًة 

 مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱٱٱعليه، ومبينًة ف ــــل من انشــــ ل به، فمن ذلك قوله تعاىل:

 مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ٱُّٱٱتـعاىل:وقوله   ،(4)َّ هئمب مئ هي

ومن السنة قوله صلى ف عليه وسلم :"من يرد ف به خرياً   ،(5)ٱٱَّ جم هل مل خل حل
 

 1٠2سورة  ل عمران: اآلية   (1)
 1سورة النساء: اآلية   (2)
 71 - 7٠سورة األحزاب: اآلية   (3)
 11سورة اجملادلة: اآلية   (4)
 ٩سورة الزمر: اآلية    (5)
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وقوله صـلى ف عليه وسـلم :"من سـلك طريقاً يلتمس فيه علماً سـه ل ف   ،(1)يفقهه يف الدين"
 ، والنصور يف هذا الشأن معلومٌة مشهورة.(2)له به طريقاً إىل اجلنة"

وبتعلم العلم الشــــــرعي والعمل به حصــــــل فالح اإلنســــــان، وهو ال اية من خلق اخللق، 
ــناها  منقبة، وأعرمها فائدة، ويدل على عرم ف ــــــله دعاء وعلم الفقه أرقى العلوم منزلة، وأســــ

، وقد اشـت ل (3)النيب صـلى ف عليه وسـلم البن عباس رضـي ف عنهما "اللهم فقهه يف الدين"
هبذا العلم العلماء قدمياً وحديثاً منذ عهد النيب صــــلى ف عليه وســــلم من الصــــحابة، والتابعني 

ــار  جهدهم ت ــاًء إىل أن جاء من ومن بعدهم، وبذلوا فيه قصـــــــــــ علماً، وتعليماً، وإفتاًء، وق ـــــــــــ
بعدهم فدونوا هذا العلم وألفوا فيه، فمنه املنت، والشـرح، واملختصـر، واملطول، واملنروم، واملنثور 
ــنيفـاً و ليفـاً، وقـد توارثهـا  وتكونـت املـذاهـب األربعـة، وقويـت واهر بـا أتبـاا اهتموا هبـا تصــــــــــــ

وذلك مبا حل -كثري من تراث الفقه اإلســـــــــــــالمي مفقود املســـــــــــــلمون جيالً بعد جيل، لكن ال
أو خمطوط حباجة إىل حتقيق، وإخراج، ونشــــــــــــر  -ابألمة اإلســــــــــــالمية من حمن كحروب و ريها

 لتزود هبا املكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون واحملققون وطالب العلم.

على ومن  الء ف عز وجل أن يســــــــــر لبعض زمالئي الطالب من قســــــــــم الفقه العثور  
كتاا  اواار  الحر ةاة خمطوط قي م نفيس يف علم الفقـه على مـذهـب اإلمـام الشــــــــــــــافعي وهو 

ه، وهو اختصــــــــــار 727: لنجم الدين أيب العباس أمحد بن حممد القمويل ت   )جاار  الحر (
 لكتاب البحر احمليط شرح الوسيط للمؤلف نفسه، الذي أكثره مفقود.

 

(، ابب من يرد ف به خرياً يفقهه يف 71)  احلديث رقم:  (،1/25)  يف صحيحه:  البخاريأخرجه    (1)
 الدين.

(، ابب ف ل االجتماا على 26٩٩)(، احلديث رقم:  4/2٠74أخرجه مسلم يف صحيحه: )  (2)
 تالوة القر ن وعلى الذكر.

  (، ابب وضع املاء عند اخلالء.143)  احلديث رقم:  (،1/41)  يف صحيحه:  البخاريأخرجه    (3)
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علمية كبرية؛ اســتشــرت أهل العلم والتخصــص؛  وملا كان بذا الكتاب وأصــله من قيمة  
فأشـــــــاروا عليَّ لدارته للتحقيق، ليكون موضـــــــوا رســـــــال  ضـــــــمن مشـــــــروا لنيل درجة العاملية 

 )املاجستري(، أسأل ف عز وجل التوفيق والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 أسحا  اختيار املخطاط وأمهيته العلمية: 
 املوضوا، وأمهيته يف النقاط التالية: تتجلى أسباب اختيار 

كونه من الرتاث العلمي اإلسالمي يف الفقه الشافعي الذي ينب ي أن يربز ملن له صلة هبذا  -1
 الفن من مفت وقاض وطالب علم.

أنه اختصار شامل، وجامع للبحر احمليط يف شرح الوسيط لإلمام ال زايل، سهل العبارة،   -2
 أعلم "ال  :األسنوي ية البحر والوسيط يف املذهب الشافعي، قالحسن الصيا ة، وال ختفى أمه

 يقصد البحر احمليط.  (1) منه" مسائل أكثر املذهب يف كتاابً 
كون أ لب أجزاء األصل الذي هو البحر احمليط مفقودة، وال يوجد منه إال أجزاء قليلة   -3

 متفرقة.
حيث مجع فيه املصنف معرم األقوال، ومل يكون مرجعًا للق اة واملفتني، أنه يصلح أن  -4

  الكتاب ما  مقدمة املصنف رمحه ف يف قاليكثر من إيراد األدلة إال األدلة السهلة املختصرة، 
  مراجعته،  تسهيل بذلك  وقصدت  السهل، الدليل إال األدلة عن جمردة أحكاماً  "وجعلته: نصه

 . "واحلكم الفتيا يف عليه  دواالعتما منه، والنقل
 . أحيانً  إيراد أقوال فقهاء املذهب الشافعي، والنقل عن بقية املذاهب -5
 جاللة قدر املؤلف وسعة علمه واطالعه يف املذهب الشافعي. -6

 وهذه نبذة مما قال عنه العلماء: 
 يسني بن  مكي بن حممد  بن قال القاضي ابن شهبة مثنيًا على املصنف هو: "أمحد

  برا، أن إىل اشت ل املصري، القمويل العباس أبو الدين جنم العالمة الشيخ املخزومي القرشي
  مث  وال ربية،  والشرقية، واملنية،  أسيوط،  مث إمخيم،  مث  قور،  ق اء وويل وصنف،  وأفىت، ودرس،

 

 .(2/16٩)  لالسنوي:  طبقات الشافعية  (1)
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  والفائزية  ابلقاهرة، ابلفخرية ودرس القبلي، الوجه  مع مصر وحسبة ابلقاهرة،  احلكم نيابة  ويل
 كثري  كان  وإن فروعا، وأكثر املطلب، من تناوال أقرب  مطوال، شرحاً  الوسيط وشرح مبصر،

  احمليط  البحر ومساه  منه،  مسائل أكثر املذهب يف كتااب  أعلم ال  األسنوي: قال منه،  االستمداد
 البحر،  جواهر  مساه:  الرافعي،  من  الروضة  كتلخيص  خاصة،  أحكامه  خلص  مث  الوسيط،  شرح  يف

 تفسري  وكمل  جملد،  يف  احلسىن  األمساء  وشرح  مطوال،  شرحا  النحو  يف  احلاجب  ابن  مقدمة  وشرح
  املشهورين،  الفقهاء من كان  الكرب : الطبقات  يف السبكي قال الرازي، الدين فخر اإلمام

 يف ، يربح ومل ف، إال إله ال قول عن يفرت ال كان  لسانه أن حكى املتورعني، والصلحاء
  ليس   عنه:   لنا  نقل  فيما  يقول  الوكيل  ابن  الدين  صدر  الشيخ  وكان  ويكتب،  ويصنف،  ويدرس،

 وقع ما أحكم، سنة يل أربعني يل: قال األدفوي: جعفر الكمال وقال القمويل، من أفقه مبصر
  والتفسري،   ابلنحو  عارفا   الفقه  يف  جاللته   مع  وكان   مين،  خلل  فيه  مكتوب   وال   خطأ،  حكم  يل يف
  ابلقرافة،  ودفن سنة،  مثانني عن وسبعمائة وعشرين السني بتقدمي سبع سنة  رجب يف مات 
 .(1) قور" من قريبة  القوصية األعمال من ال ريب ابلرب قرية وقموال

أبو البقاء الدمريي يف  اعتماد العلماء على هذا املصنف بنقلهم عنه وإحالتهم إليه، منهم: -7
 ،يف ثالثة عشر موضعاً   السيوطي يف األشباه والنرائر و   النجم الوهاج فيما يقارب مخسني موضعاً،

واخلطيب الشربيين   وشيخ اإلسالم زكراي األنصاري يف أسىن املطالب فيما يقارب ستني موضعاً، 
و زرعة العراقي يف طرح التثريب  اإلقناا يف حل ألفاظ أيب شجاا، وويل الدين أبو   م ين احملتاج  يف

ومشس الدين الرملي يف هناية   اإليعاب،حتفة احملتاج و يف شرح التقريب، وابن حجر ابيتمي يف 
 و ريهم الكثري. احملتاج،

 
 
 
 
 

 

 .(255-2/254)  البن قاضي شهبة: طبقات الشافعية  (1)
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 الدراسات السابقة 

قد سبقين إىل التسجيل يف هذا املخطوط عدد من زمالئي من طلبة برنمج ماجستري الفقه يف 
 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وهم:

 الفصل األول يف  داب ق اء احلاجة.  الكتاب إىل هناية   بداية منمصطفى معاذ حممد،  -1
الفصل الثاين فيما حب االستنجاء منه إىل هناية ابب املسح على بداية  من  مهامتا ويلسن،    -2

 اخلفني.
 كيفية الصالة. يف   لرابعاية الباب اإىل هن يضكتاب احل  بدايةمن ، زبري سلطان -3

بداية الباب اخلامس يف شرائط الصالة إىل هناية الفصل الثاين فيمن هو   من،  حممد أزهري  -4
 أوىل ابإلمامة.

، من بداية كتاب صالة املسافرين إىل هناية القول يف ال سل من علي أمحد صاحل لصوا -5
 كتاب اجلنائز.  

من بداية النرر الثاين يف ال اسل من كتاب اجلنائز إىل هناية القسم مرهر منرور حافظ،  -6
 األول: األداء يف الوقت من كتاب الزكاة 

 اة إىل هناية زكاة الفطر.بداية القسم الثاين يف تعجيل الزكمن ، الرحيم حممد بشري عبد -7

بداية كتاب الصيام إىل هناية فصل يف موجب القران والتمتع من كتاب من  ،  عبد ف الثرايء  -8
 احلج.  

من بداية الباب الثاين يف صفة احلج إىل هناية األمر الثالث من األفعال سانفوا عبد السالم،    -٩
 املوجبة لل مان من كتاب احلج.  

بداية الطر  الثالث يف األكل من كتاب احلج إىل هناية الطر   من  ،  بيعيعبد اإلله الس   -1٠
 الثالث يف احلالة ال  تعترب فيها املماثلة من كتاب البيع.  

من بداية الطر  الرابع يف احتاد اجلنس واختالفه من كتاب البيع إىل حادنت مجيل،  -11
 د عليه من كتاب البيع.هناية املانع الثالث من موانع الرد ابلعيب: تلف املعقو 

بداية املانع الرابع من موانع الرد ابلعيب: خروج املبيع من ، أمحد علي حسن جحا  -12
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عن ملك املشرتي إىل  ريه من كتاب البيع إىل هناية فصل: فيما يطرأ على الثمار املبيعة قبل  
 القطا  واالختالط ب ريها من كتاب البيع.

بداية القسم اخلامس من كتاب البيع إىل هناية الباب الثاين يف  من ، منصور معجب -13
 القبض من كتاب الرهن. 

من بداية الباب الثالث يف حكم املرهون بعد القبض يف حق  حممد عليم الدين يوسف،  -14
 املرهتن والراهن من كتاب الرهن إىل هناية الباب األول يف الصلح من كتاب الصلح. 

بداية الباب الثاين يف التزاحم من كتاب الصلح إىل هناية  من ، حممد أكرمأبو احلسن  -15
 كتاب الوكالة.

بداية كتاب اإلقرار إىل هناية احلكم األول من أحكام  من ، احلليم هاين املنان عبد  عبد -16
 العارية من كتاب العارية. 

بداية احلكم الثاين من أحكام العارية من كتاب العارية إىل هناية  من ،  جاسر أمحد صابر -17
 كتاب ال صب. 

من بداية كتاب الشفعة إىل هناية الباب األول يف أركان اإلجارة  متقني سيف الدين مينج،    -18
 من كتاب اإلجارة.

  بداية الباب الثاين يف حكم اإلجارة الصحيحة من كتاب اإلجارة إىلمن ، محزة قاسم -1٩
 هناية كتاب الوقف.  

من بداية كتاب اببة إىل هناية الباب الرابع يف موانع املرياث من حممد حماضر يونس،  -2٠
 كتاب الفرائض.
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 خطة الحرث
 تشتمل اخلطة على مقدمة، وقسمني، وفهارس علمية. 

 تشتمل على: املقدمةو
 االفتتاحية  -
 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية  -

 الدراسات السابقة -
 خطة البحث -
 منهج التحقيق -

 
 وفيه مبحثان: القسم االول: قسم الدراسة، 

 املبحث األول: دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب:
 املطلب األول: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.         

 املطلب الثاين: مولده.  
 املطلب الثالث: نشأته العلمية.   
 شيوخه، وتالميذه. املطلب الرابع:   
 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.   
 املطلب السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.  
 املطلب السابع: مؤلفاته.  

 .املطلب الثامن: وفاته 
 )اجلواهر البحرية(، وفيه ستة مطالب: املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب 

 ب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف. املطلب األول: حتقيق اسم الكتا  
 املطلب الثاين: أمهية الكتاب، ومكانته العلمية.   
 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.  
 املطلب الرابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.   
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 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.  
 ومناذج منها. املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية   

 
 القسم الثاين: النص احملّقق.

سأقوم إبذن ف بتحقيق جزء من هذا الكتاب، وهو من بداية الباب اخلامس يف الرد        
على ذوي الفروض وتوريث ذوي األرحام إىل هناية الفصل الثاين من أحكام الوصية املعنوية  

 )الوصية ابحلج(، وسيكون يف نسختني:
قد اختذهتا أصالً لكون نصييب  و -وهي األصل: نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر  -األوىل  

ب( من 5٩أ( إىل اللوحة )17( لوحة ابتداًء من اللوحة )43والذي يقع يف ) -فيها مكتمالً 
 اجمللد الثالث.

(  52الثانية للمقابلة: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي إبسطنبول، تركيا، والذي يقع يف )
ر م كوهنا - جعل هذه النسخة أصالً أ(، ومل أ53أ( إىل اللوحة )2لوحة، ابتداًء من اللوحة ) 

 نصييب مفقود منها. ؛ ألن جزًء منالنسخة األصل عند معرم الطالب يف املشروا
 

 :  (1) وتشتمل على الفهارس الفنية اآلتيةالفهارس العلمية، 
 فهرس األعالم املرتجم بم يف النص احملقق. -1

 فهرس األلفاظ ال ريبة.  -2

 فهرس األماكن والبلدان. -3

 الكتب الواردة يف الكتاب.فهرس  -4

 فهرس املصادر واملراجع.  -5

 فهرس املوضوعات.  -6
 

 
 

 مل يورد املصنف يف النص احملقق أي  ايت أو أحاديث؛ لذلك مل أجعل فهارس لآلايت واألحاديث.  (1)
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 منهج الترقيق 
 كما يلي: كان  عليه يف خدمة النص إبذن ف تعاىل   ِسرت  منهج التحقيق الذي   

نسخ النص املراد حتقيقه حسب القواعد اإلمالئية احلديثة مع االلتزام بعالمات الرتقيم،  -1
 إىل ضبط. وضبط ما حتاج 

اختيار النسخة األصل وهي نسخة: املكتبة األزهرية ابلقاهرة، مصر، ورمزت با بـ)ز(،   -2
وقد جعلتها أصاًل؛ ألن نصييب فيها مكتمل، مع مقابلتها بنسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي  

 إبسطنبول، تركيا، ورمزت با ب)ط(، ومل أجعلها أصالً؛ لعدم توافر نصييب كامالً فيها. 
ملقابلة بني النسخة األصل ونسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، وإثبات الفروق بينهما  ا -3

فيما عدا اآلايت القر نية، وصيغ التمجيد، والثناء على ف، وصيغ الصالة والسالم على النيب 
 صلى ف عليه وسلم، وصيغ الرتضي والرتحم، مشرياً إىل الفروق يف احلاشية على النحو اآليت:

جزمت خبطأ ما يف األصل أقوم ابلتصحيح من النسخة األخر ، وأثبته يف املنت،   إذا -أ
 يف احلاشية.  وأضعه بني معقوفتني هكذا ]  [، مع اإلشارة إىل خطأ ما يف األصل

إذا كان يف األصل سقط، أو طمس، أو بياض، أكملته من النسخة األخر ، فإن   -ب 
بني معقوفتني هكذا ]  [، وأشري إىل ذلك   مل أجده فمن مرانه من كتب الشافعية، وأضعه

 يف احلاشية، فإن مل أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً متتالية بني قوسني هكذا )...(. 
/ب(، للداللة على هناية كل وجه من لوحات 11/أ( أو )11وضع خط مائل هكذا:/ ) -4

 األصل، مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف ابامش.  
 ببيان اسم السورة، ورقم اآلية مع كتابتها ابلرسم العثماين.  عزو اآلايت القر نية -5
عزو األحاديث النبوية إىل مصادرها، فإن كان احلديث يف الصحيحني أو يف أحدمها   -6

اكتفيت بذلك، وإال فأخرجه من مرانه من كتب األحاديث األخر ، وأبني درجته معتمدا  
 على الكتب ال  تعىن بذلك ابختصار. 

 اثر إىل مراهنا األصيلة.عزو اآل -7
توثيق املسائل الفقهية، والنقول ال  يذكرها املؤلف عن الفقهاء من مصادرها، واإلمجاعات،   -8

 مع بيان القول املعتمد يف املذهب.
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 شرح مشكل األلفاظ، واملصطلحات العلمية. -٩
 الرتمجة إبجياز لألعالم الوارد ذكرهم يف النص احملق ق. -1٠
مع بيان أماكن وجودها  -إن وجدت - ذكرها املؤلفيألماكن والبلدان ال  التعريف اب -11

 وتسمياهتا يف زماننا احلاضر.
   التعريف ابملوازين واملكاييل واملقادير، مع ما يساويها يف زماننا احلاضر. -12
 وضع الفهارس الفنية الالزمة كما هو موضح يف خطة البحث.  -13
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 شك  وتقدة  

، احلمد هلل أن د ف تعاىل على توفيقه وامتنانه ونعمه ال  ال تعد وال حتصــــــــىأمحأواًل: 
هدان لإلســـــــالم، احلمد هلل أن وفقين وأمتمت هذه الرســـــــالة، وأســـــــأله جل وعال أن جيعل هذا 

 العمل خالصاً لوجهه الكرمي، وأن يرزقين اإلخالر يف القول والعمل.

و مراين بعطفهمـا  ،ربـياين صــــــــــــــ رياً مث أتوجـه ابلشــــــــــــــكر اجلزـيل لواـلديَّ الكرميني اـلذين 
وصــــادق نصــــحهما كبرياً، وضــــحيا ابلكثري يف ســــبيل طليب للعلم وراح ، وما فرتت ألســــنتهما 

عين خرياً، وألبســــــــــهما ،ج الكرامة، ، وجزامها  رمحهما كما ربياين صــــــــــ رياً  يوماً عن الدعاء يل،
ــن عمل، وقرن ابلعافية  دوَّمها وحلة العافي ة والســـــــــــالمة، وأطال ف بقاءمها على طاعة وحســـــــــ

يف أعلى  -صلى ف عليه وسلم-و صابما، وختم ابلسعادة  جابما، وجعل مآبما رفقة النيب 
 اجلنان.

كما أتوجه ابلشـــكر الوفري إىل إخواين وأســـريت وزمالئي وأســـاتذيت على حســـن تعاوهنم 
 وتشجيعهم.

، املنورة أتوجـه ابلشــــــــــــــكر الوايف جلـامع  احلبيبـة اجلـامعـة اإلســــــــــــــالميـة ابملـدينـة كـذلـك 
كلية   وأخص ابلشــــــــــــكر كليتناوالقائمني عليها من أســــــــــــاتذة ومدرســــــــــــني، وموافني وإداريني، 

وقبول هذا املشـــروا  الفقه وأســـاتذته ملا منحوه يل من الدراســـة يف هذا القســـم وقســـمالشـــريعة، 
 املبارك. 

ــل  ف علي يف هذه الرســـــــــالة العلمية أن تتلمذت فيها على يد شـــــــــيخنا وإن من ف ـــــــ
ــتاذ الفاضــــل ــل بعد ف يف  -حفره ف تعاىل-الدكتور علي بن أمحد ال امدي  األســ وله الف ــ

به من عناية وتوجيه، وما منحين من علمه الين توجيهي، فله أزكى شكري وتقديري على ما أَو  
 زاء، وشكر سعيه.ووقته، فجزاه ف عين خري اجل
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ــول ل ــتاذ الدكتور نيف العمري الذي أرشـــــــدن إىل هذا املخطوط والشـــــــكر موصـــــ ألســـــ
 القيم، وكان حفره ف يتعاون معنا بكٍل تواضٍع ولنيٍ 

كانوا عونً يل عند الكرب، ويداً مســاندًة عند وال يفوتين أن أشــكر أصــدقاء خملصــني،  
 احلاجة.

هذه إخراج هذه الرسـالة بتوجيه أو تشـجيع  كما ال أنسـى أن أشـكر كل من سـاهم يف
 الثواب للجميع، وجعله يف ميزان حســـناهتم، ووفقنا مجيعاً أو حتفيز أو دعوة صـــاحلة. أجزل ف

 ملا حبه ويرضاه.

وختاماً فهذا جهد املقل، ال أدعي فيه كمااًل، ولكين قد بذلت جهدي وصــرفت وق  
، فأسـأل ما كان من خطٍأ فمين ومن الشـيطانفما كان من صـواٍب فمن ف، و حسـب طاق . 

 خالصاً لوجهه الكرمي وسبيالً ملرضاته.ف أن يتجاوز عين وي فر يل، وأن جيعل هذا العمل 

 .العاملني رب  هلل واحلمد أمجعني، وصحبه  له وعلى حممد نبينا على وسلم ف وصلى
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 مبحثان: املبحث األول: دراسة املؤلف، وفيه مثانية مطالب:وفيه 

 املطلب األول: امسه ونسبه وكنيته

 املطلب الثاين: مولده

 املطلب الثالث: نشأته العلمية

 .وتالميذه شيوخه،: الرابع املطلب

 .عليه العلماء وثناء العلمية، مكانته: اخلامس املطلب

 .الفقهي ومذهبه عقيدته،: السادس املطلب

 .مؤلفاته: السابع املطلب

 .وفاته: الثامن املطلب

سم الدراسة  
ول: ق  سم الأ 

 الق 
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 املطلب األول: امسه ونسحته وكنيته:

 (1)القمويل ،أمحد بن حممد بن أيب احلزم مكي بن ايســــــــــــني القرشــــــــــــي املخزوميهو جنم الدين 
 .(2)املصري

 .(3)ويكىن االمام القمويل أبيب العباس 

  

 

بلدة يف الرب ال ريب    -بفتح القا  وضـــم امليم وإســـكان الواو- (َقم وال)أو   (َقم ولة)ويل نســـبًة إىل م  القَ  (1)
الشــــــافعية الكرب  للســــــبكي: . انرر: )طبقات من األعمال القوصــــــية، قريبة من قور من صــــــعيد مصــــــر

،  2/255، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة:  4٠8، العقد املذهب يف محلة طبقات املذهب: 31/٩
 (.127الطالع السعيد: ر

 العصــــــــر أعيان ، 125، الطالع الســــــــعيد: 33/246انرر ترمجته يف: )هناية االرب يف فنون االدب:   (2)
، طبقات  ٩/3٠ :للســبكي  الكرب  الشــافعية طبقات ،8/61: ابلوفيات الوايف، 1/363:  النصــر وأعوان 

، ذيل طبقات الفقهاء الشـــــــافعيني للعبادي: 18/285، البداية والنهاية:  2/16٩الشـــــــافعية لالســـــــنوي: 
ــافعية طبقات ،1/476املقفى الكبري:  ،4٠7 :املذهب محلة طبقات يف املذهب العقد ، 153  البن  الشــ

 بعد  واملســـــــتوىف الصـــــــايف  املنهل ،1/35٩:الثامنة  املائة أعيان  يف الكامنة الدرر ،2/254:  شـــــــهبة  قاضـــــــى
ــرة حســــــــن، 2/164:  الوايف ــر ،ريخ يف احملاضــــــ  الل ويني طبقات يف الوعاة  ب ية، 1/424 :والقاهرة مصــــــ

ــرين طبقـــات، 1/383: والنحـــاة ،  1/٩٩: أمســـاء الرجـــال درة احلجـــال يف، 88 /1: للـــداوودي املفســــــــــــ
 (.2/161: املؤلفني معجم، 1/222: للزركلي األعالم، 8/135: ذهب من أخبار يف الذهب شذرات

ــبكي الكرب  الشــــــــــــــافعـية طبقـاتانرر: ) (3)  :املـذهـب محـلة طبقـات يف املـذهـب العقـد ، ٩/3٠ :للســــــــــــ
 املفســـــــــرين طبقات، 2/254: شـــــــــهبة قاضـــــــــى  البن الشـــــــــافعية طبقات، 1/476املقفى الكبري:  ،4٠7

 (.88 /1: للداوودي
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 املطلب الثاين: مالده:

ســنة  واوالبعض مل يذكر  ،(2)ه653وقيل  ،(1)ه645والدته: فقيل: ولد ســنة اختلف يف ســنة  
 .(3)ه647ه عن مثانني سنة فتكون والدته سنة: 727أنه تويف سنة  واولكن ذكر والدته، 

   

  

 

 (.1/222األعالم للزركلي:) (1)
،  1/383  ب ية الوعاة يف طبقات الل ويني والنحاة:، 33/246)هناية األرب يف فنون األدب:  انرر:    (2)

 (.1/٩٩، درة احلجال يف أمساء الرجال: 1/8٩: طبقات املفسرين للداوودي
، العقد 2/16٩طبقات الشــــافعية لإلســــنوي:  ،٩/31الشــــافعية الكرب  للســــبكي: انرر: )طبقات  (3)

    (.2/255، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة:  4٠8راملذهب يف محلة طبقات املذهب: 
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 :املطلب الثالث: نشأته العلمية

ــأ وترعرا يف  ــأته، إال أنه ولد ونشــــ ــتياً وافياً عن نشــــ ــادر ترمجته شــــ ــعيد مل تذكر مصــــ صــــ
مث ورد  ،مصــــر، وتفقه يف ابتدائه مبدينة قور على الشــــيخ جمد الدين علي بن وهب القشــــريي

ــيخ اهري الـدين التزمن  وأقرانـه، إىل أن برا يف  القـاهرة وتفقـه هبـا على أعيـان الفقهـاء كـالشــــــــــــ
ــاة  ــي الق ـــ ــنف. ومسع من قاضـــ ــائله ونبل قدره وكرب أمره ودرس وأفىت وصـــ العلوم واهرت ف ـــ

 .(1)ن بن مجاعة و ريه، وقرأ األصول والنحوبدر الدي

 ،(2)ونشأ يف بيت علم فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية، حيث كان أبوه ينعت ابلصدر
دل ؛  ، مما كان له األثر يف نشأته وتعليمه حىت أصبح فقيها يشار إليه ابلبنان(3)لقطبابوعم ه  

  العلم عامة، ويف الفقه خاصة.يف  ومباحث وما نقل عنه من علم ،على ذلك مؤلفاته

 

ــافعيني: )ر (1) ــعيد: ر153ذيل طبقات الفقهاء الشــــــ ، أعيان العصــــــــر  125(. وانرر: )الطالع الســــــ
، ب ية  2/165، املنهل الصـــــايف واملســـــتويف بعد الوايف: 8/61، الوايف ابلوفيات: 1/363وأعوان النصـــــر:  

 (.1/236، سلم الوصول إىل طبقات الفحول: 1/383الوعاة: 
ايســــني القمويل الفقيه الشــــافعي، والد القاضــــي جنم الدين، ينعت  وهو: حممد بن أيب احلزم مكي بن (2)

 (.5٠7ه. )الطالع السعيد: ر661ه أو 66٠ابلصدر كان من الفقهاء املتعبدين، تويف سنة:  
وهو عبد الرحيم بن أيب احلزم مكي بن ايســني، ينعت ابلقطب القمويل، خطيب قموال، كان فقيهاً،   (3)

 (.3٠3عيد: ره. )الطالع الس68٩تويف سنة  
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ــبـة يف عـدة مـدن، منهـا: القـاهرة، واجليزة، ومصــــــــــــــر ، (1)وقـد توىل الق ـــــــــــــــاء، واحلســــــــــــ
. ودرس ابملدرســــــــة الفخرية (2)واحلســــــــينية، وأســــــــيوط، و ريها، وما زال على ذلك إىل أن تويف

 .(4)، وابملدرسة الفائزية مبصر(3)ابلقاهرة

  

 

وهي خاصــــة أرض مصــــر وحاضــــرهتا، وهي الفســــطاط ال  اختطها املســــلمون بعد فتح بالد مصــــر.  (1)
 (552: رالروض املعطار يف خرب األقطار، 82انرر: )االستبصار يف عجائب األمصار: ر

، أعيان العصــــــــــر: 154-153، ذيل طبقات الفقهاء الشــــــــــافعيني: 126انرر: )الطالع الســــــــــعيد:  (2)
ــبكي: 8/61، الوايف ابلوفيــات: 1/364 ، الــدرر الكــامنــة:  ٩/3٠، طبقــات الشــــــــــــــــافعيــة الكرب  للســــــــــــ
 (.2/166، املنهل الصايف: 1/35٩

ــذرات الذهب:  (3) ــر: 8/135انرر: )شـــــــــ ، طبقات 8/61: ، الوايف ابلوفيات1/364، أعيان العصـــــــــ
ــافعية الكرب  للســـــبكي:   ، الدرر 2/254، طبقات ابن قاضـــــي شـــــهبة:4٠8، العقد املذهب:٩/3٠الشـــ

 (.1/35٩الكامنة يف أعيان املائة الثامنة:  
، العقد ٩/3٠، طبقات الشــــافعية الكرب  للســــبكي: 2/16٩انرر: )طبقات الشــــافعية لالســــنوي:  (4)

 .(1/88 :للداوودي  املفسرين طبقات، 2/254  :شهبة  ىقاض البن الشافعية طبقات، 4٠8املذهب: 
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 املطلب ال ابع: شياخه وتالميذه: 

 أواًل: شياخه:

ــيوه، تفقـه على أـيديهم، ومسع منهم احلـدـيث، وأخـذ عنهم  تتلمـذ القمويل على عـدد من الشــــــــــــ
 شىت العلوم، ومن أشهرهم: 

علي بن وهب بن مطيع ابن أيب الطاعة القشريي، الشيخ جمد الدين أبو احلسن املنفلوطي   -1
شـيخ أهل الصـ عيد، ونزيل قور. كان ، والد الشـيخ تقي الدين ابن دقيق العيد،  (1)مث القوصـي

الح والتأل ه جامعا لفنون العلم، موصــــــــوفاً   ،والعامة  اخلاصــــــــة عند ، معر ما يف الن فوس(2)ابلصــــــــ 
 عليه تفقه  الداير تلك   شــيخ وكان الصــعيد أهل  به  انتفع  .الناس  حوائج ق ــاء يف الســعي كثري
كان يقرئ املذهبني: مذهب مالك ومذهب   ولد ســــــــــنة إحد  ومثانني ومخس مائة و ريه  ولده

ــنة  ــيخ هباء الدين ابن بنت اجلميزي، تويف سـ ــافعي عن الشـ ــافعي، أخذ الفقه الشـ         .ه667الشـ
 . (3)له مولفات، منها: خمتصر احملصول

، (4)التـَّز َمن  ، اهري الدين )الرهري التزمن (جعفر بن حىي بن جعفر املخزومي القرشــــــــــــــي  -2
شـــــــيخ الشـــــــافعية مبصـــــــر يف زمانه، تفقه على ابن اجلميزي، كان مدرســـــــاً يف املدرســـــــة القطبية 

 

ــيخ العالمـة جمـد اـلدين علي بن   (1) قـال العـبادي عن القمويل: "تفقـه يف ابـتداـئه مبـديـنة قور على الشــــــــــــ
 (.153وهب القشريي ابن دقيق العيد". )ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني: ر

 (.6/2224، الصحاح: 6/222ب الل ة: ، هتذي4/٩٠التأله: التعبد والتنسك. انرر: )العني:  (2)
، الطالع 15/144، ،ريخ اإلســــــــــــالم: 4/48٠انرر ترمجته يف: )جممع اآلداب يف معجم األلقاب:  (3)

 (.7/565، شذرات الذهب: 22/184، الوايف ابلوفيات: 424السعيد: 
قال العبادي يف ترمجة القمويل: "مث ورد القاهرة وتفقه هبا على أعيان الفقهاء كالشـــــــــــــيخ اهري الدين   (4)

 (.153قات الفقهاء الشافعيني: التزمين". )ذيل طب
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ابلقاهرة، وأحد املعيدين مبدرسـة الشـافعي، أخذ عنه ابن الرفعة وصـدر الدين السـبكي، ، تويف 
 .(1)من مصنفاته: شرح مشكل الوسيط. ه682سنة  يوم األحد اثين عشر مجاد  األوىل

 القوصــــــــــــــى مث   املنفلوطي القشــــــــــــــريي، الطــاعــة أيب بن مطيع بن وهــب بن علي بن حممــد -3
ــري، ــافعي،  املصـــــــــــ  حافظ، ،(2)الدين تقي  الفتح، أبو  العيد دقيق  اببن املعرو   املالكي، الشـــــــــــ

 من األمحر البحر ســــــــاحل على  ينبع يف ولد خطيب،  شــــــــاعر،  حنوي، ،أديب أصــــــــويل،  فقيه،
 ق ـاء وويل الكثري، ومسع ومصـر الشـام إىل  ورحل  بقور،  ونشـأ ،(ه625)  سـنة احلجاز أرض
 ه7٠2احلادي عشر من شهر صفر سنة  يف ابلقاهرة وتويف املصرية، الداير

ــنفاته:  إحكام األحكام شــــــــرح عمدة األحكام، اإلملام أبحاديث األحكام وشــــــــرحه، من مصــــــ
 .(3)النووية، االقرتاح يف بيان االصطالحشرح األربعني 

ــاري، املصـــــــري، -4 املعرو   أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع بن حازم، أبو العباس، األنصـــــ
ــنة )(4)اببن الرفعة ــافعي، ولد ســـــــ ــر: تفقه645. فقيه شـــــــ على الرهري  ه(، من ف ـــــــــالء مصـــــــ

 

، طبقات الشـــافعية لالســـنوي: العقد املذهب:  8/13٩انرر ترمجته يف: )طبقات الشـــافعية الكرب :  (1)
ــلوك ملعرفة دول امللوك: 38٠ ــهبة:  2/181، الســـ ــي شـــ ــافعية البن قاضـــ ، حســـــن 2/171، طبقات الشـــ

 (.1/416، سلم الوصول إىل طبقات الفحول: 1/418احملاضرة: 
/أ نســــخة متحف طوبقبوســــراي: "واســــتف  شــــيخنا تقي  137قال القمويل يف اجلزء التاســــع، لوحة:  (2)

 الدين القشريي...". مما يدل أنه من شيوخه.
ــافعية الكرب : 3/442انرر ترمجته يف: )فوات الوفيات:   (3) ــافعية  ٩/2٠7، طبقات الشــ ، طبقات الشــ

، طبقات الشــــــافعية البن قاضــــــي  175املذهب:  ، العقد 18/2٩، البداية والنهاية:  2/1٠2لالســــــنوي:  
 (.1/317، حسن احملاضرة يف ،ريخ مصر والقاهرة: 5/348، الدرر الكامنة: 2/22٩شهبة:  

ــبق القمويل إىل قال ابن حجر ابيتمي: " (4) ــيخه ابن الرفعةحكاية الوجهني... وقد ســـــــ ". )الفتاو   شـــــــ
 (.3/81الفقهية الكرب : 
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ودرس   ،الدين الدمريي حمىيمن ، والشــــــــــريف العباســــــــــي، ولقب ابلفقيه، مسع احلديث من ز الت
 (.ه71٠شهر رجب سنة ) ابملدرسة املعزية. وكانت وفاته يف ليلة اجلمعة اثمن عشر

 ، والكفاية يف شـرح التنبيه، وبذل النصـائحال زايل  يف شـرح وسـيط العايل ومن تصـانيفه: املطلب
معرفة املكيال  الشــــرعية فيما على الســــلطان ووالة األمور وســــائر الرعية، واإلي ــــاح والتبيان يف

 .(1)بةلرتبة يف احلس اوامليزان، و 

 احلموي،  الكناين،  حازم بن علي بن  مجاعة بن  ف ســـــــــعد بن إبراهيم بن حممد الدين  بدر -5
 مؤره، حمدث، متكلم، أصـــــويل، فقيه، مفســـــر،  ،(2)(ابن مجاعة الدين  بدر) الشـــــافعي  البياين،
 وويل  ،(ه63٩)  سنة  اآلخر  ربيع  أربع يف  حبماة  ولد ذلك،   ري يف  مشارك  نام،  نثر،  أديب،
 واخلطابة، الشـــيوه ومشـــيخة الق ـــاء بني  ومجع وبدمشـــق،  املصـــرية،  والداير  ابلقدس، الق ـــاء
 .يالش افع اإلمام من قريباً  ودفن ،(ه733)سنة األوىل مجاد  عشرين يف ابلقاهرة وتويف

ــر علوم احلديث  ــنفاته: املنهل الروي يف خمتصــــ ــاح الدليل يف قطع حجج من مصــــ النبوي، إي ــــ
 .(3)تنقيح املناارة يف تصحيح املخابرة، حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم أهل التعطيل،

 

 

ــافعيــــة الكرب : 7/257انرر ترمجتــــه يف: )الوايف يف الوفيــــات:  (1) ، طبقــــات ٩/24، طبقــــات الشـــــــــــــــ
، املنهل  1/336، الدرر الكامنة: 2/211، طبقات الشـــــــافعية البن قاضـــــــي شـــــــهبة: ٩48الشـــــــافعيني: 

 (.1/115، البدر الطالع: 2/82الصايف: 
ــاة ـبد  (2) ــي الق ــــــــــــ ر اـلدين بن مجـاعـة". )الطـالع ـقال كمـال اـلدين االدفوي: "مسع احلـدـيث على ـقاضــــــــــــ

 (.2/165، املنهل الصايف:8/61، الوايف ابلوفيات:1/363(. وانرر: )أعيان العصر:125السعيد: ر
ــر: 3/27٩انرر ترمجتــه يف: )فوات الوفيــات:  (3) ، نكــث ابميــان يف نكــت  4/2٠8، أعيــان العصــــــــــــ

، معجم الشــــيوه للســــبكي: ٩/13٩، طبقات الشــــافعية الكرب : 4/216، مر ة اجلنان: 221العميان: 
، النجوم 2/28٠، طبقات الشــــافعية البن قاضــــي شــــهبة: 1/186، طبقات الشــــافعية لإلســــنوي:  334

 (.2/137، األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل:  2/2٩8الزاهرة: 
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 اثنيا: تالميذه:

بن جعفر بن علي بن املطهر بن  -وقيل ت لب- لبثعجعفر بن من أشـــهر تالميذه:   
مؤره، له علم ابألدب والفقه والفرائض  ،(1)الدين، أبو الف ـل كمال  نوفل األدفوي الشـافعي،

السـافر وحتفة املسـافر، اإلمتاا . له الطالع السـعيد اجلامع أمساء جنباء الصـعيد، البدر واملوسـيقى
ــنة:يف أحكام الســـماا.   ــنة صـــفر 17 ابلقاهرة يفوتويف  ه،685  ولد يف نصـــف شـــعبان سـ  سـ

 .(2)ه748

من تالميــذ  -أي االدفوي- ريه عليهــا على  اطلعــت  أقف يف كتــب الرتاجم ال  ومل 
تالميذ كثر، كيف ال وقد درس يف املدرســــــــــــة الفخرية   القمويل له، لكن ال شــــــــــــك أن  القمويل

 ابلقاهرة، واملدرسة الفائزية مبصر، وكان من العلماء املشهورين يف عصره. 

 

  

 

 (.127قال كمال الدين األدفوي يف ترمجته للقمويل: "صحبته سنني". )الطالع السعيد: ر )1(

ــر: انرر تر  (2) ،  4٠8، العقـد املـذهـب: 2/43، الوفيـات البن رافع: 2/152مجتـه يف: )أعيـان العصــــــــــــ
، حسـن 1٠/237، النجوم الزاهرة:  2/84، الدرر الكامنة: 3/2٠طبقات الشـافعية البن قاضـي شـهبة:  

 (.1/182، البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع:  8/263، شذرات الذهب: 1/556احملاضرة:  
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 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: 

ويت ــــح  أما مكانة جنم الدين القمويل العلمية فقد كان من علماء الشــــافعية املعدودين 
 توالها. ذلك من مؤلفاته ونقل َمن بعده عنه، والثناء عليه، واملناصب العلمية ال 

واله قاضــي ، مث  توىل  ق ــاء َقموال عن قاضــي قور شــر  الدين إبراهيم بن عتيق فقد
ــاة تقي الدين ابن بنت األ على ذلك إىل أن  واســـــــتمرالوجه القبلي من عمل قور،   عزالق ـــــ

، مث واله على ذلــك  أقرهفــ  ،لق ــــــــــــــــاء تقي الــدين ابن دقيق العيــدوتوىل ا عزتويف ابن بنــت األ
فلما مات ابن دقيق العيد واله  مدة، مث توىل بعد ذلك الشـــــــرقية،هبا   فأقامأســـــــيوط ومنفلوط، 

واسـتمر  قاضـي الق ـاة بدر الدين ابن مجاعة ال ربية، مث تقلد نيابة مصـر، وتوىل حسـبة اجليزة،  
 .(1)ة إىل أن تويفيف النيابة مبصر واجليزة واحلسب

 -ثناء العلماء على القمايل:

 .(2)اً"عامل فقيهاً  فاضالً  دي ناً  وكان رمحه ف تعاىل رجالً  قال عنه شهاب الدين النويري: " -1

قال عنه كمال الدين األدفوي: "كان من الفقهاء األفاضــل، والعلماء املتعبدين، والق ــاة  -2
يوماً: يل قريب من أربعني   -رمحه ف-التصــــــــر  حمفوااً، قال يل املتقني، وافر العقل حســــــــن 

 .(3)سنة أحكم؛ ما وقع يل حكم خطأ، وال أثبتُّ كالماً؛ تكلم فيه، أو اهر فيه خلل"

 

، أعيان العصــــــــر: 153، ذيل طبقات الفقهاء الشــــــــافعيني للعبادي: 126)الطالع الســــــــعيد: انرر:   (1)
 (.  2/166، املنهل الصايف: ٩/3٠،طبقات السبكي:  8/61، الوايف ابلوفيات: 1/363-364

 (.33/246هناية األرب يف فنون األدب: ) (2)
 (.125الطالع السعيد: )ر (3)
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من الفقهاء الف ـــــالء والق ـــــاة النبالء، وافر العقل، جي د قال عنه ابن أيبك الصـــــفدي: " -3
 .(1)"ر ، له دين وتعبد، واجنماا عن الباطل وتفردالنقل، حسن التصر ، دائم البشر والتع

قال عنه مجال الدين اإلســــــــنوي: "تســــــــربل بســــــــرابل الورا والتقى، وتعلق أبســــــــباب الرقي   -4
 فارتقى، وخاض مع األولياء فركب يف فلكهم، ولزمهم حىت انترم يف سلكهم.

ــليم الصــــــــدر  ،صــــــــاحلاً   ،ابألصــــــــول والعربية عارفاً   ،يف الفقه كان إماماً  كثري الذكر   ،ســــــ
 .(2)"كبري املروءة  ،كرمياً   ،متودداً  ،متواضعاً ، والتالوة

ــبكي: " -5 ــلحاء املتورعنيقال عنه ،ج الدين الســ ــهورين والصــ حكى  ،كان من الفقهاء املشــ
 .(3)" عن قول ال إله إال ففرت  أن لسانه كان ال يَ 

. وكذلك كان (4)عنه: "ما يف مصــــر أفقه منه"كان الشــــيخ صــــدر الدين ابن الوكيل يقول   -6
 . (5)يقول قاضي الق اة السروجي احلنفي

 

  

 

 (.8/61(، الوايف ابلوفيات: )1/363أعيان العصر وأعوان النصر: ) (1)
 (.2/16٩طبقات الشافعية لالسنوي: ) (2)
 (.٩/3٠طبقات الشافعية الكرب : ) (3)
ــعيد:  (4) ــافعية البن قاضــــــي شــــــهبة:  1/364، أعيان العصــــــر: 126انرر: )الطالع الســــ ، طبقات الشــــ
 (.1/8٩، طبقات املفسرين للداوودي: 2/166، املنهل الصايف: 1/35٩، الدرر الكامنة: 2/255

 (.127انرر: )الطالع السعيد: ر (5)
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 املطلب السادس: عقيدته، ومذرحه الفقهي: 

 أواًل: عقيدته:

الذي يرهر وف أعلم أن القمويل كان أشــــــــعرايً؛ حيث قال عند الكالم على مســــــــألة  
: "فإن الســــــــــين ينكر على املعتزيل يف نفي ر،ية ف تعاىل، (1)األمر ابملعرو  والنهي عن املنكر

ــورة  ــمية والصــــــ ــوي يف إثبات اجلســــــ ــر إليه، وقوله: إن كالمه خملوق، وعلى احلشــــــ ــبة الشــــــ ونســــــ
ــاد، ألن املصـــيب فيها واحد قطعاً". فأهل  ــتواء، وعلى الفلســـفي يف إنكاره بعث األجسـ واالسـ

وهو الشـيء  :من احلشـويسـموهنم حشـوية،  -أهل احلديث واألثر-الكالم يسـمون أهل السـنة 
ــو الكالم هو: الكالم الــذي ليس فيــه فــائــدة ــاعرة ، فعنــد الــذي ال فــائــدة منــه، وحشــــــــــــ األشـــــــــــــ

 .(2)حشوايً  يـ َعدُّ  كل من أثبت الصفات اخلربية ومل يؤوبا ويصرفها عن ااهرها  واملاتريدية

 ال يثبت االستواء.وقوله: أنه جيب االنكار على من يثبت االستواء؛ يدل على أنه  

 

 اثنياً: مذرحه الفقهي:

ــافعية" ــافعي املذهب، فقد قال ابن كثري عنه: "كان من أعيان الشــ . (3)كان اإلمام القمويل شــ
 ويؤيد هذا مصنفاته العريمة يف املذهب الشافعي. 

 

 

 

 /أ، نسخة متحف طوبقبوسراي.18٠وذلك يف اجمللد العاشر، لوحة:  (1)
 (.1/118، فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم: 144-141انرر: )وسطية أهل السنة بني الفرق:  (2)
، طبقات 2/164، املنهل الصـايف: 33/246(. وانرر: )هناية األرب: 18/285البداية والنهاية: ) (3)

 (1/222، األعالم للزركلي: 8/135، شذرات الذهب: 1/88املفسرين للداوودي: 
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 : مؤلفاتهاملطلب السابع: 

 -، وهي كما يلي:(1)صنف اإلمام القمويل عدة مصنفات 

. والبحر -وهو كتابنا هذا-البحر احمليط يف شـــــــرح الوســـــــيط. وخمتصـــــــره: اجلواهر البحرية  -1
 ، لكن كثرياً من أجزائه مفقودة.(2)خمطوط

كتاب »البحر احمليط ىف شــــــرح الوســــــيط  ىف حنو مثانية   صــــــنفقال شــــــهاب الدين النويري: "
 .(3)"هر البحر جملدات ومسى املختصر: »جوا مثاين ، واختصره يفكباراً   عشر جملداً 

وقال كمال الدين االدفوي: "وشــــــــــــــرح الوســــــــــــــيط يف الفقه يف جملدات كثرية، وفيه نقول عزيزة 
 . (4)ومباحث مفيدة، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر"

وقال ،ج الدين الســــبكي يف ترمجة القمويل: "صــــاحب البحر احمليط، وجواهر البحر؛ مجع فيه 
 .(5)فأوعى"

وقال مجال الدين اإلســـنوي: "شـــرح الوســـيط شـــرحاً مطواًل، أقرب تناوالً من شـــرح ابن الرفعة، 
ــائل  ــتمداد منه، وأكثر فروعاً منه، بل ال أعلم كتاابً يف املذهب أكثر مســـــــ وإن كان كثري االســـــــ

 

مجيع من ترجم له. انرر مصـــادر ترمجته ســـابقة   -ســـو  تكملة املطلب العايل-املصـــنفات ذكر هذه  (1)
 الذكر.

ــليمانية إبســـطنبول، رقم احلفظ:  (2) . ومنه أجزاء يف املكتبة الوطنية  516يوجد أجزاء منه يف املكتبة السـ
 .1٠26بباريس يف فرنسا، رقم احلفظ: 

 (.33/246هناية األرب يف فنون األدب: ) (3)
 (.126-125الطالع السعيد: ) (4)
 (.٩/3٠طبقات الشافعية الكرب : ) (5)
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منه، مساه: البحر احمليط يف شــــــرح الوســــــيط، مث خلص أحكامه خاصــــــة كتلخيص الروضــــــة من 
 . (1): جواهر البحر"الرافعي، مساه

. حمقق يف رســـائل علمية ابجلامعة اإلســـالمية (2)تكملة املطلب العايل شـــرح وســـيط ال زايل -3
 ابملدينة املنورة. 

، حيــث يالحظ أن التكملــة (3)تكملــة تفســــــــــــــري اإلمــام فخر الــدين الرازي. وهو خمطوط -4
اخلويي كما أثبت ذلك الشــــــــــــــيخ املطبوعة مع تفســــــــــــــري الرازي ليســــــــــــــت للقمويل، وإمنا ألمحد 

ــر املعلمي، حيــث قــال بعــد ذكره بعض النقوالت املوجودة يف التكملــة: " والرــاهر أن املفســــــــــــ
فــأمــا القمويل  ،الراوي عن هؤالء هو أمحــد بن خليــل اخلويي، فهو صــــــــــــــــاحــب هــذه التكملــة

 .(4)"فمتأخر مل يدرك هؤالء

ن أول الكتاب إىل  خر تفســـــــــــري القدر الذي هو من تصـــــــــــنيف الفخر الرازي، هو: موقال: "
سـورة القصـص، مث من أول تفسـري الصـافات إىل  خر تفسـري سـورة األحقا ، مث تفسـري سـورة 

واحلشــر، مث من أول تفســري ســورة امللك إىل  خر الكتاب. وما عدا ذلك فهو   احلديد واجملادلة
ملته تشــــــــمل من تصــــــــنيف أمحد بن خليل اخلويي، وهو بعض التكملة املنســــــــوبة إليه؛ فإن تك

 .(5)"زايدة على ما ذكر تعليًقا على األصل. هذا ما اهر يل، وف أعلم

 

 (.2/16٩طبقات الشافعية لالسنوي: ) (1)
ــافعية لالســــــنوي:  174انرر: )العقد املذهب:  (2) ــية اجلمل على شــــــرح  1/2٩7، طبقات الشــــ ، حاشــــ

 (.5/13٠املنهج:  
-4476بإلسالمية، رقم احلفظ: توجد منه نسخة يف مكتبة امللك الفيصل للبحوث وللدراسات ا  (3)

4486                                                                      . 
 (.321-7/32٠ اثر الشيخ املعلمي: ) (4)
 (.7/332 اثر الشيخ املعلمي: ) (5)
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. وهو خمطوط، منه نســخة بدار الكتب (1)شــرح أمساء ف احلســىن. وامسه: موضــح الطريق -5
 ب(.2325٠املصرية، برقم )

كافية ابن شــــــرح مقدمة ابن احلاجب )الكافية يف النحو( ، وامسه: حتفة الطالب يف شــــــرح   -6
 . حمقق يف رسالة علمية لامعة القاهرة.(2)احلاجب

  

 

 (.2/161، معجم املؤلفني: 2/1٠35انرر: )كشف الرنون:  (1)
 (.2/161، معجم املؤلفني: 1/1٠5، هدية العارفني: 2/137٠انرر: )كشف الرنون:  (2)
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 املطلب الثامن: وفاته:

، وقيل: يف يوم اخلميس السادس من (1)يف يوم األحد الثامن من شهر رجب  -رمحه ف-تويف 
 .(3)ه( مبصر، ودفن ابلقرافة727سنة سبع وعشرين وسبع مائة ) (2)شهر رجب

  

 

، طبقات املفســــــــرين للداوودي: درة احلجال 1/383، ب ية الوعاة: 33/246انرر: )هناية األرب:  (1)
 (.1/٩٩يف أمساء الرجال: 

 (.154قات الفقهاء الشافعيني: رانرر: )ذيل طب (2)
،  2/16٩، طبقات الشـــــــافعية لالســـــــنوي: 8/61، الوايف ابلوفيات: 127انرر: )الطالع الســـــــعيد:  (3)

 (.8/135، شذرات الذهب: 2/255، طبقات ابن قاضي شهبة:  18/285البداية والنهاية:  
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 واار  الحر ةة، وفيه ستة مطالب:ا املحرث الثاين: التع ةف ابلكتا 

 

 املطلب األول: حتقيق اسم الكتا ، وتاثيق نسحته إىل املؤلف.

 

 املطلب الثاين: أمهية الكتا ، ومكانته العلمية.

 

 املؤلف يف النص احملقق.املطلب الثالث: منهج 

 

 املطلب ال ابع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.

 

 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.

 

 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية ومناذج منها.
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 ته إىل املؤلف:ححتقيق اسم الكتا ، وتاثيق نس  املطلب األول:

 أواًل: حتقيق اسم الكتاب:

ــم  الكتاب هو: )اجلواهر البحرية(، هكذا مساه املصـــــــــنف، حيث قال يف مقدمته: اســـــــ
"ومسيته اجلواهر البحرية". أما الكتب ال  ترمجت للقمويل فقد اتفقت على تسميته بـــــــــ"جواهر 

 البحر". وهكذا كتب على  ال  املخطوط.

 اثنياً: توثيق نسبته للمؤلف:

ابلرجوا إىل نســــــخ املخطوط، وإىل املصــــــادر واملراجع ذات الصــــــلة يتبني أن الكتاب: 
 اجلواهر البحرية )جواهر البحر( ملؤلفه أمحد بن حممد القمويل، وبيان ذلك فيما يلي: 

تصريح املؤلف يف مقدمة كتابه بنسبته إىل نفسه، حيث قال رمحه ف ما نصه: "ومسيته   -1
 اجلواهر البحرية".

: "وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول  زيرة  عن القمويل قال الصفدي -2
 . (1)ومباحث مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر"

 .(2) السبكي:" صاحب البحر احمليط، وكتاب جواهر البحر"،ج الدين قال عنه  -3
خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه: جواهر    األسنوي:" مث   عنه  قال  -4

 . (3)البحر"
وقد ا رت النووي يف شرح املهذب، والقمويل يف "اجلواهر"  ونسبه إليه يف كتابه املهمات فقال: "

 .(4) ..."هبذه العبارة فصرحا أبنه يستأنف الصوم على الوجه الثاين
وصنف يف الفقه البحر احمليط شرح به الوسيط لل زايل يف حنو من العبادي: "قال عنه  -5

 

 (8/61) :الوايف ابلوفيات (1)
 (31-٩/3٠) :طبقات الشافعية الكرب  (2)
 (2/16٩) :طبقات الشافعية (3)

 (.4/166املهمات يف شرح الروضة والرافعي: ) (4)
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عشرين جملدة، مث اختصره يف مثانية جملدات خبطه ومساه: جواهر البحر احمليط يف شرح  
 . (1) الوسيط

وقع يف جواهر القاضي  ومن العلماء الذين نسبوا الكتاب للقمويل ابن امللقن، حيث قال: "  -6
وهو   ،الدين القمويل حكاية وجه يف مذهب الشافعي يف بيع الكلب الذي جيوز اقتنا،هجنم 

عن بعض أصحاب مالك فاجتنب  البحر" أصل "اجلواهر""وقد حكاه هو يف  ،وهم منه
 .(2)"ذلك 
وهو كتاب جليل  ، صاحب البحر احمليط يف شرح الوسيطعن القمويل: " -ابن امللقن-وقال 

 .(3)"جامع ألشتات املذهب، مث خلصه يف "اجلواهر" وهى جليلة أيً ا
وجرد   ،وله شرح الوسيط يف حنو أربعني جملدةقال ابن حجر العسقالين يف ترمجة القمويل: "  -6

 .(4)"نقوله فسماها جواهر البحر
بني كالم الرافعي يف  ذكر مشس الدين السخاوي أن ابن امللقن صنف كتاابً؛ مجع فيه  -7

والقمويل يف   ، وابن الرفعة يف كفايته ومطلبه  ، والنووي يف شرحه ومنهاجه وروضته  ،شرحيه وحمرره
 . (5)حبره وجواهره

ــتكفي: " -7 ــيوطي يف ذكر من مات من األعالم أايم املســـ صـــــاحب والنجم القمويل قال الســـ
 .(6)"اجلواهر والبحر

قال حاجي خليفة: "َشرََح القمويل الوسيط يف جملدات مساه: البحر احمليط، مث خلصه ومساه:    -8

 

 (154-3/153) :ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني (1)
 (.7/113اإلعالم بفوائد عمدة األحكام: ) (2)
 (.4٠7العقد املذهب: )ر (3)
 (.1/35٩الدرر الكامنة: ) (4)
 (.6/1٠2ال وء الالمع: ) (5)
 (.343،ريخ اخللفاء: )ر (6)
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 . (1)جواهر البحر"
قال عنه الزركلي: "وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية، فشرحه ومساه: البحر احمليط، مث جرد   -٩

 .(2)األزهرية"نقوله ومساه: جواهر البحر جملدات منه يف 
قال عمر كحالة: "البحر احمليط يف شرح الوسيط لل زايل يف حنو أربعني جملدة، مث خلص  -1٠

 .(3)أحكامه يف كتاب مساه: جواهر البحر يف فروا الفقه الشافعي"
وقد نسب هذا الكتاب للقمويل كثري من أئمة املذهب املتأخرين وذلك يف مواضع كثرية من  

كالشيخ زكراي األنصاري، وابن حجر ابيتمي، واخلطيب الشربيين، ومشس الدين الرملي كتبهم؛  
 و ريهم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2/2٠٠8) :كشف الرنون   (1)
 (1/222) :األعالم (2)
 (.2٩٩-1/2٩8معجم املؤلفني ) (3)
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 املطلب الثاين: أمهية الكتا ، ومكانته العلمية:

كتاب اجلواهر البحرية من أهم كتب املذهب الشـافعي، وتت ـح أمهيته ابلنرر إىل كثرة 
املســــــائل والنقول ال  أوردها املصــــــنف يف كتابه، حبيث ميكننا القول إنه ذكر فيه معرم الوجوه 

 واألقوال واآلراء السابقة يف املذهب. 

أكثر مســـــائل منه، مساه  قال االســـــنوي عن البحر وجواهره: "ال أعلم كتاابً يف املذهب
 . (1)البحر احمليط، مث خلص أحكامه خاصة مساه اجلواهر"

وقال الكمال االدفوي: "شــــــــرح الوســــــــيط يف الفقه يف جملدات كثرية، وفيه نقول  زيرة  
 .(2)ومباحث مفيدة، ومساه: البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات، ومساه: جواهر البحر"

ر واجلواهر: "ومها شـــــــــــــرحان جليالن، اشـــــــــــــتمال على مجل من وقال العبادي عن البح 
 .(3)املقول ال ريبة والفوائد اجلزيلة"

كمــا تت ــــــــــــــح مكــانــة كتــاب اجلواهر العلميــة ابلنرر إىل كثرة النقــل عنــه من متــأخري  
ــنوي، وابن امللقن، وأبو البقــــاء الــــدمريي، وويل الــــدين أبو زرعــــة العراقي،  املــــذهــــب كــــاالســــــــــــ

اإلســالم زكراي األنصــاري، وابن حجر ابيتمي، واخلطيب الشــربيين، ومشس والســيوطي، وشــيخ  
 الدين الرملي ووالده شهاب الدين الرملي، حيث نقلوا عنه يف مواضع كثرية من كتبهم.

 

 

 
 

 (.2/16٩طبقات الشافعية لالسنوي: ) (1)
 (.126الطالع السعيد: )ر (2)
 (.154ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني للعبادي: )ر (3)
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 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق:

مقـدمـة كتـابـه توضــــــــــــــح أمـا عن منهج املؤلف يف كتـابـه اجلواهر البحريـة فـإن عبـارتـه يف  
جزءاً من منهجه، حيث قال: "وبعد؛ فإن هذا كتاب اختصــــــرته من شــــــرح الوســــــيط املســــــمى 
ابلبحر احمليط يف شرح الوسيط، وجعلته أحكاماً جمردة عن األدلة إال الدليل السهل. وقصدت  

هذا أكثر   بذلك تسهيل مراجعته والنقل منه، واالعتماد عليه يف الفتيا واحلكم؛ لِتَـَيسُّر ذلك يف
  من ذاك".

 وميكن توضيح منهج املؤلف يف النص احملقق يف النقاط التالية:

كتاب اجلواهر تلخيص لكتاب البحر احمليط، حيث خلص املصــــــــــنف أحكامه أن   -1
َد  خاصــة كتلخيص الروضــة من الرافعي، فجاء نصــييب من النص احملقق خالياً من األدلة. وَقصــَ

 يكون كتابه مرجعاً للق اة واملفتني، حبيث يسهل الرجوا إليه.املصنف من وراء ذلك أن 

أكثر املصــــــــــــنف النقل عن أئمة املذهب، فأورد أقوال فقهاء املذهب الشــــــــــــافعي،  -2 
فجاء كتابه  زير النقول، كثري املســـــــــــائل، حيث يذكر األقوال واألوجه يف املســـــــــــألة كاملة، وال 

 يكاد يرتك منها شيتاً.

لى ذكر اخلال  الوارد داخل املذهب الشــــافعي  الباً، حيث مل اقتصــــر القمويل ع -3 
يتعرض ألقوال املذاهب األخر  إال يف موضــــــــــــــع واحد، وذلك عند الكالم على مذهب أهل 

 القرابة يف توريث ذوي االرحام، حيث ذكر اخلال  بني أيب حنيفة وصاحبيه يف ذلك.

ســــتوعب صــــور املســــائل ال  أكثر القمويل من التمثيل للمســــائل الفرضــــية، كما ا -4 
 فيها فروض سواء كان فيها عول أم ال.

أكثر املصــنف من اإلحاالت بقوله: كما تقدم أو كما ســيأيت أو وســيأيت إن شــاء  -5 
 ف أو مر يف ابب كذا، وحنو ذلك.
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صـــــار عبارته أبســـــلوبه وفهمه هو ومل يقتصـــــر على  إمامابلنقل عن   املؤلف إذا قام -6 

ن والت تكون عبارة القمويل أســــــــهل وأرشــــــــق وأنفع مِ قالن ه، ويف كثري منصــــــــيا ة من نقل عن
بكلمات  ري  خمتصــــــــرا جداً   ن ينقل عنه شــــــــرحاً بشــــــــرح عبارة مَ   ن نقل عنه، فهو يهتممَ عبارة  

  ة.خمل  
  



4٠ 
 املقدمة

  اصطالحات املؤلف يف النص احملققاملطلب ال ابع: 

 ، وهي كما يلي:مصطلحات املذهب الشافعية الفقهيةيالحظ أن املصنف استخدم يف كتابه 

 أواًل: مصطلحات لفرية، ومنها:

ث أقول النص فهو نص الشــــــــــــافعي رمحه ف قال النووي: "وحيواملنصاااااااااا :   النص .1
وجه ضعيف أو قول   - الباً -. أي يقابله  (1)"ويكون هناك وجه ضعيف أو قول خمرج

خمرج. والنص أي املنصـــــــــــور، من ابب اطالق املصـــــــــــدر على اســـــــــــم املفعول، ومسي 
ــيص اإلمام عليه فيكون  (2)بذلك؛ ألنه مرفوا إىل اإلمام، أو ألنه مرفوا القدر؛ لتنصـــــ

النص واملنصـــــور بنفس املعىن. لكن الشـــــيخ شـــــهاب الدين القليويب جعل النص  ري 
املنصــــور فقال: "النص خبال  لفظ املنصــــور؛ فاملنصــــور يعرب به عن النص وعن 
ــي ـة  القول وعن الوجـه فيكون املراد بـه حينتـذ الراجح، أمـا النص فيعين أن هـذه الصــــــــــــ

 .  (3)خبصوصها هي نص الشافعي"
هي األقوال املنســــــوبة لإلمام الشــــــافعي، فما للشــــــافعي من  راء يف   واألقاال:ن القاال .2

املســــــائل الفقهية تســــــمى أقوالً ســــــواء قابا يف مذهبه القدمي أو يف مذهبه اجلديد. قال 
. قــال ابن حجر ابيتمي: "من فوائــد ذكر األقوال (4)النووي: "فــاألقوال للشــــــــــــــــافعي"

 

 (.8منهاج الطالبني: )ر  (1)
، الفوائــــد املكيــــة:  1/4٩، هنــــايــــة احملتــــاج: 1/1٠6، م ين احملتــــاج: 1/48انرر: )حتفــــة احملتــــاج:  (2)
 (.153ر
(، وانرر: )االبتهاج يف بيان اصــــــــــطالح 1/14حاشــــــــــية القليويب على شــــــــــرح جالل الدين احمللى: ) (3)

 .(173، مدخل إىل املذهب الشافعي للج يم: 14املنهاج: ر
 (.1/65اجملموا: ) (4)
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من فوائده بيان املدرك، وأن من رجح أحدها من العمل بكٍل، و إفادة إبطال ما زاد ال  
 .(1)ه"جمتهدي املذهب ال يعد خارجا عن

وقد اســـتعمل هذا املصـــطلح مرة واحدة، فقال: )والقدمي أن لويل امليت ق ـــاء   القدمي: .3
 الصوم الواجب عنه، واختاره مجاعة من األصحاب(.

ابلعراق  هو ما أماله الشــــــافعي وقرره من  راء وأقوال فقهيةوالقدمي أو املذهب القدمي:  
أشهرهم اإلمام و   ، ورواه عنه تالميذه العراقيونأو قبل انتقاله إىل مصر تصنيفاً أو افتاًء.

 .(2)ر، وأشهر كتبه احلجةأمحد بن حنبل والزعفراين والكرابيسي وأبو ثو 
ــتعمله مرتني، وذلك يف قوله: )وذلك على اجلديد يف توريث ما زاد وقد   اودةد: .4 اســــــــــــ

ــوم الواجــب عنــه على اجلــديــد  على جــدتني(، وقولــه: )وال يق ــــــــــــــى ويل امليــت الصــــــــــــ
 (.األصح
أو ما اسـتقر رأيه عليه فيها   -أي بعد دخوبا-مبصـر  اإلمام الشـافعي ما قاله :واجلديد

. ملزين والبويطي والربيع املرادي والربيع اجليزيا  وأشــهر رواته:وإن كان قد قاله ابلعراق، 
 .(3)من الكتب اجلديدة لإلمام الشافعي: املختصر، والبويطي، واألمو 

ــافعي رمحه ف قدمي وجديد فاجلديد هو كل   قال النووي: " ــألة فيها قوالن للشــــــــــ مســــــــــ
عشرين الصحيح وعليه العمل ألن القدمي مرجوا عنه واستثىن مجاعة من أصحابنا حنو  

 .(4)"مسألة أو أكثر وقالوا يفىت فيها ابلقدمي وقد خيتلفون يف كثري

 

 (.1/45(. وانرر: )هناية احملتاج:  45-1/44حتفة احملتاج: ) (1)
ــرواين:  (2) ـــية الشــــــــــــ ، هنـاـية احملـتاج:  1/1٠8، م ين احملـتاج: 54-1/53انرر: )حتفـة احملـتاج مع حـاشــــــــــــ
 (.155، الفوائد املكية: ر1/15، حاشية القليويب على شرح جالل الدين احمللى: 1/5٠

، هناية احملتاج:  1٠8-1/1٠7، م ين احملتاج:  1/53، حتفة احملتاج:  1/211انرر: )النجم الوهاج:   (3)
 (.1/15، حاشية القليويب: 1/45

 (.1/66اجملموا: ) (4)
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سـواء كان بني قولني  يـستعمل هذا االصـطالح للرتجيح بني أقوال الـشافعي،األظه :    .5

ــا يف وقـــت واحـــد أو وقتني  ــابمـ ــديـــد، قـ ــديـــدين أو قول قـــدمي و خر جـ قـــدميني أو جـ
مقـابلـه، ولـذلـك ال هيت بـه النووي إال حينمـا خمتلفني، ولفظ األاهر يـدل على اهور 

تكون األقوال املخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عرب عنه ابألاهر أقو  دليال 
 .(1)منها وأاهر

حيث أقول يف األاهر أو املشــــــــــــــهور فمن القولني أو األقوال فإن قو  قال النووي: "ف
 .(2)"اخلال  قلت: األاهر وإال فاملشهور

ــتعمل:  املشاااااهار .6 ــافعي، إال أنه هيت حيث  هذا املصــــــطلح يســــ للرتجيح بني أقوال الشــــ
 .(3)يكون القول املقابل ضعيفا ل عف مدركه

قال الشــــــيخ أمحد العلوي احل ــــــرمي: "فاحلاصــــــل أنه إن عرب ابألاهر؛ علم أن مقابله 
ابألاهرية. وإن قول قوي أو أقوال قوية لإلمام إال أن العمل على الراجح الذي وصفه  

 .(4)عرب ابملشهور؛ علم أن مقابله قول أو أقوال  ري قوية لإلمام"
املنتســبني إىل مذهبه هي  راء أصــحاب الشــافعي   والاجاه: والاجهان واألوجه الاجه .7

بم أحيان  ري مبين   وقد تكون اجتهاداً  ،قواعدهيسـتنبطوهنا من على أصـوله و  خيرجوهنا
 . (5)على أصوله وقواعده

 

،  1/1٠5، م ين احملتـاج: 1/5٠(. وانرر: )حتفـة احملتـاج: 26٩)مصــــــــــــــطلحـات املـذاهـب الفقهيـة:  (1)
 (.1/13، حاشية القليويب: 1/45هناية احملتاج:  

 (.8منهاج الطالبني: )ر (2)
، مصــــــــــطلحات املذاهب 1/48اية احملتاج: ، هن1/1٠5، م ين احملتاج: 1/5٠انرر: )حتفة احملتاج:  (3)

 (.27٠الفقهية: ر
 (.5االبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج: )ر (4)
، مصطلحات املذاهب الفقهية:  1/48، هناية احملتاج:  1/48، حتفة احملتاج:  1/65انرر: )اجملموا:    (5)
 (.16٩، مقدمة حتقيق هناية املطلب: ر5٠8، املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي: ر267ر
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هو الرأي الراجح من الوجهني أو الوجوه املنســـــــوبة لألصـــــــحاب، وذلك إذا األصااااا :  .8

كــان االختال  بني الوجهني قوايً؛ ابلنرر إىل قوة دليــل كــل منهمــا وترجح أحــدمهــا 
ــاركه على اآلخر، فالراجح من الوجوه حينتذ هو األصــــح، ويقابله الصــــحيح الذي ي شــ

 . (1)يف الصحة لكن األصح أقو  منه يف قوة دليله فرتجح عليه لذلك 
هو الرأي الراجح من الوجهني أو الوجوه ألصــــــــــحاب اإلمام الشــــــــــافعي،    الصااااااااري : .9

وذلك إذا كان االختال  بني الوجهني ضــــــــعيفاً؛ أبن كان دليل الوجه املقابل يف  اية 
 .(2)الصحيح، ويقابله ال عيف أو الفاسدال عف، فالراجح من الوجوه حينتذ هو 

وحيث أقول األصــــــــــح أو الصــــــــــحيح فمن الوجهني أو األوجه فإن قو  قال النووي: "
 .(3)"اخلال . قلت: األصح، وإال فالصحيح

وإمنا عرب بــــــــ )األصح والصحيح( لألوجه؛  دابً مع الشافعي قال أبو البقاء الدمريي: "
قســـــيمهما الفاســـــد والباطل. وأما )األاهر واملشـــــهور(: فيقابلهما رضـــــي ف عنه؛ فإن  

 .(4)"اخلفاء وال رابة
رق فهي اختال  األصــــــــــــــحــاب يف حكــايـة أمــا الط"قــال النووي:  الط ةق والط ق: .10

ال جيوز   :ويقول اآلخر  ،يف املســـــــــألة قوالن أو وجهان  :فيقول بع ـــــــــهم مثالً  ؛املذهب
ويقول اآلخر فيها  ،يف املســــألة تفصــــيل  :أو يقول أحدمها  ،واحداً   أو وجهاً   واحداً  قوالً 

 .(5)"خال  مطلق
 

، م ين 1/5٠(. وانرر: )حتفـة احملتـاج: 5٠٩املـدخـل إىل مـذهـب اإلمـام الشـــــــــــــــافعي للقوامسي: )ر (1)
 (.271، مصطلحات املذاهب الفقهية: 1/48، هناية احملتاج: 1/1٠5تاج: احمل

،  272. وانرر: )مصــــــــــــطلحات املذاهب الفقهية: 51٠املدخل إىل مذهب اإلمام الشــــــــــــافعي: ر (2)
 (.173مدخل إىل املذهب الشافعي: ر

 (8منهاج الطالبني: )ر (3)
 (.1/2٠8النجم الوهاج: ) (4)
 (.1/66اجملموا: ) (5)
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فــــالصــــــــــــــحيح وحيــــث أقول املــــذهــــب فمن الطريقني أو قــــال النووي: "املاااذراااب:  .11

ــتعمل للرتجيح بني الطرق  .(1)ق"الطر  يف حكاية أقوال اإلمام، أو فلفظ املذهب يســـــــــــ
قوالن أو وجهان، فما عرب عنه ســــــألة الواحدة  املوجوه األصــــــحاب، فيقول أحدهم يف 

النووي ابملذهب هو ما كان طريقه أصـــــح، وقد يكون أي ـــــا طريقه اخلال  فيعرب عن 
 .(2)املسألتني ابملذهب للداللة على االختال 

 : )اخل سانيان( امل اوزةالع اقيان و  .12

ــيخ أمحد بك احلســـــــيين يف مقدمة كتابه )مرشـــــــد األنم لربِ  أم  اإلمام(: "تت  يف  ميمقال الشـــــ
 -:(اخلراسانيني وطريقة العراقيني طريقة) :قوبم من املراد بيان

ــانيني من مجاعة مع مجاهريهم  أو العراقيني  أصــــــــحابنا كتب  مدار  أن اعلم  على اخلراســــــ
 مل ما  النفائس من فيه  مجع  جملدا، مخسني حنو  يف وهو  اإلسفراييين، حامد  أيب الشيخ تعليق

 أدلتها وبســــــط العلماء مســــــائل وذكر والفروا املســــــائل كثرة  من   ريه، جمموعه يف يشــــــاركه
 تفقه وممن.  العراق طريقة  شــــــيخ وهو العراقيني،  أصــــــحابنا فقه  انتشــــــر وعنه  ،عنها واجلواب 

ــن  أبو األصــــــحاب   أئمة من عليه ــاحب  املاوردي، احلســــ ــي الكبري،  احلاوي  صــــ  أبو  والقاضــــ
 احلســــن وأبو اجملرد،  صــــاحب الرازي،  وســــليم  املشــــهورة، التعليقة  صــــاحب الطربي، الطيب

 ال ممن هؤالء و ري الذخرية،  صـــــــــــاحب  البندنيجي علي   وأبو  اجملموا،  صـــــــــــاحب احملاملي،
 .كثرة  حصى

 العراقيني أصــــــحابنا  وطريقة كذا،  الع اقيان أصااااارابنا قال لفظ الكتب يف أطلقوا فإذا
 .نرياملذكو  هؤالء وأتباعه اإلسفراييين حامد أيب الشيخ فمرادهم كذا،

 

 (.8اج الطالبني: )رمنه (1)
 (.1/1٠5، م ين احملتاج:  1/51وانرر: )حتفة احملتاج:   (.273: )رمصطلحات املذاهب الفقهية  (2)
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 اخلراسـانيني  أصـحابنا وطريقة كذا  اخل اساانيان أصارابنا قال لفظ أطلقوا إذا أهنم  كما
 الصــــــيدالين، بكر أبو :وهم  وأتباعه،  خراســــــان طريقة  شــــــيخ  املروزي القفال :فمرادهم كذا
ــم  وأبو ــي الفوراين، القاســ ــيخ  ،ذياملرورو  حســــني والقاضــ  علي وأبو اجلويين، حممد  أبو والشــ

 املراوزة، قال: يقولون  و،رة  اخلراســـــــانيون، قال: يقولون  فتارة واملســـــــعودي، قيل الســـــــنجي،
 .واحد معب  عن عحاراتن ومها

 اخلراســــــــــانيني طريقة عن  ،رة  يعربون لكنهم  املراوزة؛ من أعم كانوا  وإن  فاخلراســــــــــانيون،
ــيخ ألن  املراوزة، قال:  بقوبم ــانيني طريقة  شــــــ  املروزي فالقفال مراوزة،  أتباعه ومعرم  اخلراســــــ
 أخذ اإلســـــفراييين حامد  أبو  والشـــــيخ  املروزي،  إســـــحاق أيب عن  املروزي، زيد أيب عن أخذ
ــم أيب عن  منتهى  إليه  املروزي  إســـــــــــحاق  فأبو  املروزي،  إســـــــــــحاق أيب عن الداركي،  القاســـــــــ

 .الطريقني

ــانيني كتب  يف:  قالوا إذا وأما ــمل  اإلطالق هذا فإن  كذا،  اخلراســـــ  أصـــــــحاب  كتب  يشـــــ
 كذا،  العراقيني كتب  يف: قالوا إذا أهنم كما  خراســــــان،  أئمة  كتب  وســــــائر املذكورين الطريقة

 كتب  فمن العراقيني، أئمة كتب  وســــــــــائر املذكورين الطريقة أصــــــــــحاب  كتب  يشــــــــــمل  فإنه
 واإلابنة حســــــني،  القاضــــــي وتعليق لل زايل، والوســــــيط احلرمني، إلمام  النهاية: اخلراســــــانيني

 املـذهـب وحبر الروايين، املكـارم أليب والعـدة للب وي، والتهـذيـب للمتويل، والتتمـة للفوراين،
 .و ريها الروايين احملاسن أليب

 علي   أليب والـــــــذخرية للمحـــــــاملي، واملقنع واللبـــــــاب  اجملموا: العراقيني كتـــــــب  ومن
 للماوردي، الكبري  واحلاوي الطربي، الطيب أيب القاضـي وتعليق لسـليم، واجملرد  البندنيجي،

 والشـــامل الشـــريازي، إســـحاق أيب للشـــيخ  والتنبيه واملهذب   البندنيجي،  نصـــر أليب  واملعتمد
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 للحـسني والعدة الشـاشـي، اإلسـالم لفخر واحللية املقدسـي، لنصـر والتهذيب  الصـبار، البن
 (1)".و ريها جمللي، والذخائر الطربي، علي بن

 النســــــــــــبة  وهذهالديب يف مقدمة حتقيقه على هناية املطلب: "قال الدكتور عبد العريم 
 الشــــــــيوه من النســــــــبة هذه  يت وإمنا  وامليالد،  ابلعرق  با عالقة ال -خراســــــــاين  أو عراقي-

 والعرق، األصــــــــل  خراســــــــاين الصــــــــاحب  يكون فقد  والتلمذة،  املدارســــــــة، وموطن والتلقي،
 على  مثال  وأوضح  عراقي،  حينتذ  فهو  العراق،  شيوه  ومسع  العراق،  يف  عاش  ولكنه  واملولد،
ــيخ ذلك  ــفراييين،  حامد أبو الشــــــ ــيخ اإلســــــ ــفراييين  فهو العراقيني،  طريقة شــــــ  بل املولد، إســــــ

 عراقيا، هبذا  فصـار هبم، وخترج العراقيني  شـيوخه على وتفقه  شـااب، ب داد قدم فقد  والنشـأة،
 بلدة وهي- إســـــــــفراين يف يولد حامد  أبو  الشـــــــــيخ هو  فها، العراقيني  طريقة  شـــــــــيخ  هو بل

 .(2)".العراقيني من فصار التفقه، عراقي ولكنه والنشأة، املولد خراساين فهو -خبراسان

العراقيون: هم أصـــــحاب الشـــــافعي الذين محلوا عنه العلم يف ب داد وتالميذهم. وي عدُّ ف
الكتب لفظ: قال الشــــــــــــيخ أبو حامد اإلســــــــــــفراييين شــــــــــــيخ طريقة العراق، فإذا أطلقوا يف 

أصـــــــــــــحابنا العراقيون كذا، وطريقة أصـــــــــــــحابنا العراقيني كذا، فمرادهم الشـــــــــــــيخ أبو حامد 
اإلسـفراييين وأتباعه. كما أهنم إذا قالوا: يف كتب العراقيني كذا، فإنه يشـمل كتب أصـحاب 

 .(3)وسائر كتب أئمَّة العراقيني الطريقة املذكورين

 

 وما بعدها(. 2/678مقدمة مرشد األنم: ) (1)
 (.132مقدمة حتقيق هناية املطلب لعبد العريم الديب: )ر (2)
 (.142-1/141ا: )مقدمة حتقيق ال اية يف اختصار النهاية إلايد الطبا  (3)
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ا العراقيني لنصــــــــــور الشــــــــــافعي وقواعد مذهبه واعلم أن نقل أصــــــــــحابن"قال النووي:  
ووجوه متقدمي أصـــــــحابنا أتقن وأثبت من نقل اخلراســـــــانيني  البا واخلراســـــــانيون أحســـــــن 

 .(1)"تصرفا وحبثا وتفريعا وترتيبا  الباً 

 :نا الحغدادة .13
وقــد وردت مرة واحــدة يف نصــــــــــــــييب من الكتــاب احملقق. ويقــابلهم يف هــذا املوضــــــــــــــع 

 داخل  اثنوي  خال  هذا أن يل ويلوح الدكتور عبد العريم الديب: "؛ قال (2)البصــــــــــريون
 .(3)"املذهب حكاية يف الطرق عن يتكلم وهو النووي إليه يشر مل ولذا العراقيني، طريقة
هم فقهاء الشـــــــافعية الذين بل وا يف العلم مبل اً عريماً حىت كانت بم  األصااااارا : .14

ــة، ال   ــتنبطوها اجتهاداهتم الفقهية اخلاصــ ــافعي، واســ ــول اإلمام الشــ خرجوها على أصــ
من خالل تطبيق قواعده؛ وهم يف ذلك منتســـــــبون إىل اإلمام الشـــــــافعي ومذهبه، فهم 
خيرجون اآلراء الفقهية على أصـــــــوله، ويســـــــتنبطوهنا من قواعده، وجيتهدون يف بع ـــــــها 

ــله، ويســـــــمون أصـــــــحاب الوجوه ومن أبرزهم: القفال املر  وزي وإن مل هخذوها من أصـــــ
 .(4)وأيب حامد اإلسفراييين

وقــد وردت مرة واحــدة فقط. قــال النووي: "وحيــث أقول ويف قول كــذا؛  يف قال: .15
من اصــــــــــــــطالحـات النووي اـلدالـة على القول املرجوح، وأن  فهو. (5)فـالراجح خالفـه"

 

 (.1/6٩اجملموا: ) (1)
ــيخ العمراين يف كـتاـبه البـيان جـعل البـ داديني مـقاـبل اخلرســــــــــــــانيني، وذـلك يف مـثانـية   (2) يالحظ أن الشــــــــــــ

 وسبعني موضعاً، فيكون املراد ابلب داديني عنده العراقيني.
 (.15٠مقدمة حتقيق هناية املطلب لعبد العريم الديب: )ر (3)
 (.174، مدخل إىل مذهب الشافعي: ر5٠٩انرر: )املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي: ر (4)
 (. 8منهاج الطالبني: )ر (5)
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مع   الراجح خالفها، فهي هبذه الصـــــيا ة تدل على ضـــــعفها، لكنه مل يذكر ذلك  دابً 
 .(1)اإلمام الشافعي

التعبري بـــــــ)يف وجه كذا( يستفاد منه أربع   قال الشيخ أمحد مشيلة األهدل: " يف وجه: .16
ــائل: ــألة بني األصــــــحاب . والثانية: كون اخلال  أوجهاً ثالثة  -مســــ اخلالفية يف املســــ

فأكثر لألصـــــحاب. والثالثة: ضـــــعف الوجه املذكور. والرابعة: كون مقابله هو األصـــــح 
 .(2)"الصحيح، والعمل ابملقابلأو 

)كذا أو وكذا( يســـتفاد ـــــــــــــــــ التعبري ب" قال الشـــيخ أمحد مشيلة األهدل:كذا أو وكذا:   .17
منه: اخلالفية فيما بعدها، فإن عرب بعدها ابألصـــــح فمقابله الصـــــحيح. أو ابلصـــــحيح 

 .(3)"فمقابله ال عيف. أو ابألاهر فمقابله الراهر. أو ابملشهور فمقابله اخلفي
والصــــــــــــــحيح أو   ،فهو وجـه ضــــــــــــــعيف ؛وقـيل كـذا :وحـيث أقولـقال النووي: "قيا::   .18

قيل يســـتفاد منه أربع ب تعبريالو   قال الشـــيخ أمحد مشيلة األهدل: ".  (4)"األصـــح خالفه
مســــــائل: األوىل: اخلالفية، يعين أن يف املســــــألة خالفاً بني األصــــــحاب. والثانية: كون 

 من أقوال الشــــــــــــافعي رمحه ف. والثالثة: اخلال  وجهاً من أوجه األصــــــــــــحاب ال قوالً 
ضــــــعف املذكور بقيل. والرابعة: كون مقابله االصــــــح أو الصــــــحيح الذين يعرب هبما يف 
أوجـه األصــــــــــــــحـاب ال أن مقـابـله األاهر أو املشــــــــــــــهور؛ ألـنه إمنـا يعرب هبمـا عن أقوال 

 .(5)"الشافعي ال  ري

 

 (.278مصطلحات املذاهب الفقهية: )ر (1)
 (.645سلم املتعلم احملتاج إىل معرفة رموز املنهاج: )ر (2)
 (.647سلم املتعلم احملتاج يف معرفة رموز املنهاج: )ر (3)
، هنـــايـــة احملتـــاج:  1/11٠، م ين احملتـــاج: 1/54(. وانرر: )حتفـــة احملتـــاج: 8نهـــاج الطـــالبني: )رم (4)
 (.27٩، مصطلحات املذاهب الفقهية:  1/51

 (.641سلم املتعلم احملتاج إىل معرفة رموز املنهاج: )ر (5)
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يستعمل هذا اللفظ ف .(1)الفساد"قال الشيخ السقا : "يستعمل يف لزوم فيه نظ :   .19

 .(2)حيث يرون فساد املعىن القائم ؛عندما يكون بم يف املسألة رأي  خر

 مصطلحات خاصة أبئمة املذهب: اثنياً:

 القاضي حسني املروروذي صاحب التعليقة القاضي: .1
 والد إمام احلرمني اجلويين. أبا حممد أو الشيخ أبا حممد: .2
 أبو عاصم وله كتاب أدب الق اء وابنه أبو احلسن صاحب كتاب الرقم العحادي: .3
 إمام احلرمني اجلويين. اإلمام: .4
 .الشيخ أبو إسحق الشريازي صاحب التنحيه: .5
، وأبو املكارم -ورد ذكره مر،ن-ني الطربي ـســـــــ اثنان أبو عبد ف ح  صاااااااحب العدة: .6

 -ورد ذكره مرة واحدة-الروايين، 
 عاصم العبادي القاضي: أبو سعد ابروي، تلميذ القاضي أيب صاحب اإلش اف: .7
ــاشــــــي  القاســــــم بن حممد أبو احلســــــن  :صااااااحب التق ةب .8 بكر القفال   ، ابن اإلمام أيبالشــــ

  الكبري
العز بن  ،ســــــلطان العلماء ،عبد العزيز بن عبد الســــــالم عز الدةن ابن عحد السااااالم: .٩

 السالم. دعب
 تتمة اإلابنة للمتويل. يف التتمة: . 1٠
يف الفقه،   هو أبو إســــحق الشــــريازي صــــاحب املهذب والتنبيه  إسااارق: االشااايخ أب . 11
 .التبصرة واللُّمع يف أصول الفقهكتايب و 
 إسحق اإلسفراييين. أيباملراد به األستاذ  إسرق: ااألستاذ أب . 12

 

 (.148الفوائد املكية: )ر (1)
 (.261مصطلحات املذاهب الفقهية: )ر (2)
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 أبو إسحق املروزي. يراد به أبا إسرق عند اإلطالق: . 13
 .حامد اإلسفراييين إمام طريقة العراقيني املراد به الشيخ أيب الشيخ أبا حامد: . 14
 املراد به القفال املروزي )القفال الص ري(، إمام طريقة اخلراسانيني. القفال: . 15
 إسحق املروزي.   حامد املروروذي تلميذ أيب  املراد به القاضي أيب  القاضي أبا حامد: . 16
 يقصد به مجهور علماء املذهب الشافعي فقط.  اومهار: . 17
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 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق:

يف هذا الكتاب على نصــــــور إمام املذهب، فكثرياً ما كان ينقل أقواله   ؤلفاعتمد امل
القدمية واجلديدة، من خالل كتاب األم وكتاب خمتصـر املزين، ونقل أحيانً قول تالميذ اإلمام 

 الشافعي وخاصة املزين والربيع بن سليمان املرادي. 

لقفال و ريهم من علماء كما نقل أقوال أئمة علماء املذهب أصــحاب الوجوه كابن ســريج وا
 املذهب.

مث أكثر النقل عن املاوردي والقاضـي حسـني وإمام احلرمني والروايين وال زايل والب وي والرافعي 
 والنووي.

 وميكن تقسيم املصادر ال  اعتمد عليها املؤلف إىل قسمني، كالتايل: 

 النقل عنها أو عن مؤلفيها:املصنف كثر أمصادر  أواًل: 

 ه(. مطبوا.2٠4الشافعي حممد بن إدريس، )ت:  األم، لإلمام (1
 ه(. مطبوا.264خمتصر املزين، إلمساعيل بن حي املزين، )ت: (2
 ه(. مطبوا. 335التلخيص، البن القار أيب العباس الطربي، )ت:  (3
املســـائل املولدات )املشـــهور بفروا ابن احلداد(، البن احلداد أيب بكر الكناين املصـــري  (4

 ه(. مطبوا. 344)ت: 
ه(. مطبوا 417أيب بكر عبد ف املروزي، )ت:  -الصـــــــــ ري-او  القفال، للقفال فت (5

 ومعه ملحق أضا  فيه احملقق ما ن قل عن القفال من مسائل يف بطون الكتب.
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ــيخـه أيب حـامـد  (6 اجلـامع، أليب علي  البـندنيجي، وهي تعليقـة علقهـا البـندنيجي عن شــــــــــــ

 . (1)اإلسفراييين
ه(. حمقق يف عدة رســـــــائل 45٠للقاضـــــــي أيب الطيب الطربي، )ت:التعليقة الكرب ،   (7

 جامعية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وبع ها مطبوا.
 ه(. مطبوا.45٠احلاوي الكبري، للماوردي أيب احلسن علي بن حممد، )ت: (8
توجــد  ه(. خمطوط.461)ت: ،ينالفوراأليب القــاســــــــــــــم ، الــداينــة ماإلابنــة عن أحكــا (٩

 /فقه شافعي(. ٩٩6)مية، رقم اإلسال يف اجلامعة همننسخة مصورة 
َر َورُّو ِذي ، )ت: ( 1٠

ه(. طبع منه كتايب  462التعليقة، للقاضي حسني أيب حممد امل
 مل أقف عليه، ويرهر أنه مفقود.الطهارة والصالة، والباقي 

َر َورُّو ِذي  فتاو  القاضي حسني  ( 11
 . مطبوا. امل

ه(.  476أيب إســـــــحق الشـــــــريازي، )ت:   املهذب يف فقه اإلمام الشـــــــافعي، للشـــــــيخ ( 12
 مطبوا. 

ه(. حمقق  477الشــامل يف فروا الشــافعية، البن الصــبار أيب نصــر الب دادي، )ت:  ( 13
 يف عدة رسائل جامعية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

 ه(. مطبوا.478هناية املطلب، إلمام احلرمني اجلويين، )ت:  ( 14
ه(. حمقق 478الداينة، للمتويل أيب ســـــعد عبد الرمحن، )ت: تتمة اإلابنة عن فروا  ( 15

 يف عدة رسائل علمية لامعة أم القر .
اإلمالء يف مـذهـب "أمـايل أيب الفرج الزاز"، أليب الفرج الزاز الســــــــــــــرخســــــــــــــي، )ت:  ( 16

 ه(.4٩4
 (. مطبوا.5٠2حبر املذهب، أليب احملاسن الروايين عبد الواحد بن إمساعيل، )ت:  ( 17

 

 يف بديع  ،حامد  أىب  للشــــيخ  املوافقة كثري  نرريه، األصــــحاب كتب  يف قلَّ  اجلامع  كتابهي: "قال النوو  (1)
 (.2/261)هتذيب األمساء والل ات:  ."األدلة حمذو  األقسام، مستوعب االختصار،
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 املؤمن واختيار املوقن، للروايين. حمقق يف عدة رسائل جامعية لامعة أم القر .حلية   ( 18
ه(. حمقق يف عدة رسائل 5٠5البسيط يف املذهب، لإلمام أيب حامد ال زايل، )ت:   ( 1٩

 جامعية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
 الوسيط يف املذهب، لل زايل. مطبوا. ( 2٠
ه(. 516للب وي احلســــــــــــــني بن الفراء، )ت: التهـذيـب يف فقـه اإلمـام الشـــــــــــــــافعي،  ( 21

 مطبوا.
ه(.  558البيــان يف مــذهــب اإلمــام الشـــــــــــــــافعي، للعمراين حىي بن أيب اخلري، )ت:  ( 22

 مطبوا.
ــم عبد الكرمي القزويين،  ( 23 ــرح الكبري(، للرافعي أيب القاســـ ــرح الوجيز )الشـــ فتح العزيز شـــ

 ه(. مطبوا.623)ت: 
ه(. 676بن شــــــــــــر  النووي، )ت:  روضــــــــــــة الطالبني وعمدة املفتني، للنووي حىي ( 24

 مطبوا.
كفاية النبيه يف شـــــــــــرح التنبيه، البن الر ِفعة جنم الدين أيب العباس األنصـــــــــــاري، )ت:  ( 25

 ه(. مطبوا.71٠
ــائل جامعية  (26 ــيط ال زايل، البن الرفعة. حمقق يف عدة رســ ــرح وســ املطلب العايل يف شــ

  ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

 نقل عنها أو عن مؤلفيها:مصادر قل ال اثنياً: 

التقريب شــــــــــرح خمتصــــــــــر املزين، أليب احلســــــــــن القاســــــــــم بن حممد الشــــــــــاشــــــــــي، )ت:  (1
 . ومل أقف عليه.(1)ه(3٩٩

 

قال النووي: "وكتابه التقريب كتاب عزيز، عريم الفوائد من شـــــروح خمتصـــــر املزين". )هتذيب األمساء  (1)
وهو شــرح على   ،(. وقال ابن قاضــي شــهبة: "وحجم التقريب قريب من حجم الرافعي2/278والل ات: 

حافظ يف كل مســألة على نقل  حيثاملختصــر جليل اســتكثر فيه من األحاديث ومن نصــور الشــافعي 
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 مطبوا.  ه(.45٠، )ت:التنبيه يف الفقه الشافعي، للشيخ أيب إسحق الشريازي (2
العبادي،  الزايدات على الفتاو  وزايدات الزايدات على الفتاو ، للقاضي أيب عاصم  (3

 ه(. مطبوا. 458)ت: 
 ه(. 4٩8العدة شرح إابنة الفوراين، أليب عبد ف الطربي احلسني بن علي، )ت:  (4
ه  5٠٠، أليب ســـعد ابروي حممد بن أمحد، )ت:  اإلشـــرا  على  وامض احلكومات  (5

 تقريباً(. مطبوا.
 ه(. مطبوا.515، )ت: بن الفراء الب وياحلسني حممد  يبفتاو  الب وي، أل (6
 ه(.523العدة، أليب املكارم الروايين، )ت:  (7
ه(. حمقق يف عدة رسـائل 585اإلنتصـار، البن أيب عصـرون أيب سـعد التميمي، )ت:  (8

 جامعية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
 ه(. مطبوا.623احملرر يف فقه اإلمام الشافعي، أليب القاسم الرافعي، )ت:  (٩

 ه(. مطبوا.643الدين ابن الصالح، )ت:  فتاو  ابن الصالح، أليب عمرو تقي ( 1٠
ــار النهاية، ل ( 11 ــلطان العلماء العز بن عبد الســــالم،ال اية يف اختصــ ه(. 66٠)ت:  ســ

 مطبوا.

 

  

 

ــافعي يف مجيع كتبه نقالً  عن  حبيث يســــــــت ين من هو عنده  الباً  ؛له ابللفظ ال ابملعىن ما نص عليها الشــــــ
 (.1/188كتب الشافعي". )طبقات الشافعية: 
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 املطلب السادس: وصف النسخ اخلطية، ومناذج منها:

 أواًل: وصف النسخ اخلطية املختارة للترقيق:
 
 نسخة املكتحة األزر ةة، القار ة، مص . -1

ورمزت با بـ)ز(؛   - وذلك لكون نصييب فيها مكتمالً -اعتمدت هذه النسخة كأصل 
يف بداايت اجمللدات شيء يسري من اخلروم بسبب األرضة، إال أهنا ال تؤثر يف القراءة أبداً، 

 وعليها متلك.

 (.42315/42316رقم حفرها: ) -1
 .جزأين، والرابع، واخلامسوهي الثاين، والثالث مقسم على (،  5عدد اجمللدات: ) -2
 (. 865عدد اللوحات: ) -3
 (.2٩عدد األسطر: ) -4
 (.23إىل  18عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوا اخلط: نسخ مشرقي. -6
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح. -7 

 اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي. -8
 هـ(. 863،ريخ النسخ: ) -٩

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.   -1٠
 
 نسخة مكتحة مترف طابقحاس اي، اسطنحال، ت كيا.  -2

للمقابلة، ورمزت با بـ)ط(؛ وهي من أمت وأقدم نسخ املخطوط، مكتوبة خبط مقروء 
والبياض، والسواد و ريها من العيوب، واضح ومجيل، وهي ساملة من السقط، واخلرم، والطمس،  

وتصويرها عايل اجلودة، وعليها متلك، ومل أجعلها أصالً ألن القسم الذي أريد حتقيقه بع ه يف  
 اجلزء املفقود منها. 

 (. 72٠رقم حفرها: ) -1
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( جملدا، ومفقود منها اجمللد: الثاين،  12(، وأصل املخطوط يقع يف ) ٩عدد اجمللدات: ) -2
 حلادي عشر إال أهنا موجودة يف النسخ األخر .واخلامس، وا

 (.2٠2٠عدد اللوحات: ) -3
 (.25عدد األسطر: ) -4
 (.15إىل  1٠عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوا اخلط: نسخ مشرقي. -6
 اسم الناسخ: ..... ابن مسعود احلكري. -7 

 هـ(. 8٠٠،ريخ النسخ: ) -8
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.   -٩
 

 اثنياً: وصف النسخ اخلطية األخ ى للكتا :  
 . (1)تنحيه: ال ةاجد القسم اخلا  يب يف رذه النسخ 

 
  نسخة دار الكتب، القار ة، مص . -1

وهي ابلكاد مقروءة، مليتة ابلبياض، والسواد، وجل النسخة مهملة النقاط، إىل جانب  
رداءة اخلط وسوء التصوير، وخلط الكتب بتقدميها و خريها، وبعض جملداهتا نقص اآلخر أو 

 األول واآلخر معاً. 
 (.84/226/ 4/7٩رقم حفرها: ) -1
وهناك   اخلامس، وجز ن  ري مرقمني، (، وهي اجلزء: األول، الرابع،5عدد اجمللدات: ) -2

، ات ح بعد التحري والبحث أن أحدمها شرح للوسيط ملؤلف  31٩و317برقم   جز ن  خران
 واجلزء اآلخر جزء من البحر احمليط للقمويل. ، خر
 (. ٩2٠عدد اللوحات: ) -3

 (.25عدد األسطر: ) -4
 

 225-3/224( فهرس  ل البيت  1)
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 (.2٠-15عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 مشرقي معتاد(.نوا اخلط: )نسخ  -6
 اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب. -7
 ،ريخ النسخ:  ري معرو .  -8

 لون املداد: أسود.  -٩
 

  نسخة املكتحة الاطنية، ابرةس، ف نسا، وعنها نسخة مصارة يف م كز امللك فيص:،  -2
 املكتبة األزهرية.بعد االطالا واملقارنة تبني أن هذه النسخة هي يف الواقع تكملة لنسخة 

 (. 1٠26رقم حفرها: ) -1
 (، وفيه اجلزء اخلامس واجلزء السادس.1عدد اجمللدات: ) -2
 (. 347عدد اللوحات: ) -3

 (.2٩عدد األسطر: ) -4
 (.18إىل  15عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوا اخلط: نسخ مشرقي. -6
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح. -7
 لي الشافعي.اسم الناسخ: علي احمل -8
 هـ.863،ريخ النسخ: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة  -٩

 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.   -1٠
 
بعد االطالا واملقارنة تبني أن هذه النسخة   نسخة املكتحة السليمانية، إسطنحال، ت كيا،  -3

 هي يف الواقع اجلزء الثاين املفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي.
 (. 516رقم حفرها: ) -1
 (، وهو اجلزء الثاين. 1عدد اجمللدات: ) -2
 (. 238عدد اللوحات: ) -3
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 (.25عدد األسطر: ) -4
 (.15إىل  1٠عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 اخلط: نسخ مشرقي.نوا  -6
 جودة اخلط: مقروء واضح ومجيل -7
 ه(.8٠٠اسم الناسخ و،ريخ النسخ: ..... ابن مسعود احلكري، ) -8
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر، وابقي النص ابألسود.   -٩

 
  



5٩ 
 املقدمة

 - امللرق -
 : مناذج من املخطاط 

 
 (األص:) األزر ةة املكتحة نسخة

  

 
 

 املخطوط من األوىل اللوحة
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 املخطوط من األخرية اللوحة
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 احملقق النص من األوىل اللوحة
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 احملقق النص من الوسطى اللوحة
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 احملقق النص من األخرية اللوحة
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 طابقحاس اي مترف نسخة

 

 

 

 
 املخطوط من األوىل اللوحة
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 املخطوط من األخرية اللوحة
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 احملقق النص من األوىل اللوحة
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 احملقق النص من الوسطى اللوحة
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احملقق النص من األخرية اللوحة
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 اخلامس الباب 
 (2) ذوي األرحامتوريث  على ذوي الفروض و  (1) الرديف 

 دلر .  أمت (3)وقد مر أن كثريين من أصحححححححفتوات أ عند وس داد   حححححححت  أمر و   د ت   
دلى ذوي دلفروض إذد مل ي ححححعند ندن   ن مل يانأند أكثر من صححححاان   ن كتن  حححح  ححححت  
ودحدد  كتل ا  ودألخ  ر  دل س دل تقي وعد  رضححسن وإن كتأند أكثر من ودحد ق ححن و ا ن 

ية. وإن كتأند أكثر من صحححاا ر  ل دل  ن دلفتضحححل من دلفروض دلى قدر  ححح تم ن ابل حححن 

 

ويف دالصححححححرف : صححححححر  مت   ححححححل دن  روض    ن ودإلدت ة ودإلرجتع.: يف دللغة: دل ححححححر لر د (1)
)دأظر:   وقدر حقنق ن. -غري دلزوجني-  إل  ن -وال م حححححححححححححعفا لس من دلع ححححححححححححح ت -ذوي دلفروض 

ن  حححححر  2/689ن  حححححر  دلف حححححن  د   ة:113ن دلععريفت  للجرجتين: 2/125دلاظن د  حححححعع  : 
 (. 51خفصة دلفردئض: 

كل قريب ل س و ي  ححححح ن    وداد دلفرضححححح ني:ق ت. ذوو دألرحتم: يف دللغة مبعىن ذوي دلقردوة مرل (2)
ن اتج 3/6ن أ حححححححححححححىن د رتلب: 111دلععريفت : ن 6/451دلشحححححححححححححر  دلا ري: وال د ححححححححححححح ة. )دأظر:  

 (.40/433دلعروس: 
 / ن أ  ة د اع ة دألزهرية.3دأظر: دجلزء دلثتلث من د  رنطن لنحة:  (3)

لعنريث ابلرحن؛   هنن دل نم قد مي لنن وأصحححححححححفت  دلشحححححححححت عي وإن كتأند ال يرون دقت  إمتم دحلرمني: "
." )دأظر: هنحتيحة د رلحب يف  رديحة  الضححححححححححححححررد  أمر و ح  د حت  ؛إىل صححححححححححححححر  د حت  إىل ذوي دألرححتم

 (.9/201د  هب: 
دجل عنين  قت  دلرد عي: "ألن د ت  م حححححححححححرو  إل  ن أو إىل و   د ت  ابالتفتر.   ذد تع ر  إحد  

تع ا  دألخر ن ولن تند قعتن لعرضات د ت  للفند  ودآل ت ن وه د مت دخعتره دلقتضي دون كجن وأ ىت 
 (.6/435:  د   ى ابلشر  دلا ري وس أكتور د عأخرين." )دأظر: دلعزيز  ر  دلنج ز

وأ ىت د عححأخرون إذد مل ياعظن أمر و حح  د ححت  ابلر  دلى أهححل دلفرض غري دلزوجني مححت  قححت  دلانوي: "
". )دأظر: ما تج دلرتل ني ود دة   روضح ن ابلا ح ة   ن مل يانأند صحر  إىل ذوي دألرحتم   حل دن
 (.181د فعني: 

ن  5/58ق ححل و حح  د ححت : د زين ودون  ححححححححححححححريج. )دأظر: دلع حح يححب:  وممن أ ىت وعنريححث ذوي دالرحححتم
   (.6/123دلاجن دلنهتج يف  ر  د ا تج: 
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. ه د يف غري دلزوجنين أمت دلزوجتن  ف ذوي دألرحتمن ويقدمنن دلى (1)دلى مت  ححححححح أي
 .(3)دل   ت (2)]ر [

 

   حت وعحدن وذكر يف منضححححححححححححححعحس يف دصحتمً أأحس تركحس دخع ححححححححححححححترد ن ولقلحة    د ؤلا مل يعالن دن دلر  (1)
 .224دلع ل ابلر . ودأظر: ص

 مت وني د عقن ني زاي ة يقع   ت دل  تر. (2)
ما تج دلرتل ني ود دة د فعني: ن 9/193هنتية د رلب: ن 2/419دأظر: )د     للشريدزي:    (3)
 (.180ص
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 ف ححس ألصححححححححححححححفححتواححت وج ححتن: أحححد ححت: محح هححب أهححل   ذوي دألرحححتمتنريححث وأمححت 
: ( 5)ن وقت  د تور ي(4)ودإلمتم (3)ودلشححح ب أون إ حححفا  (2)ن وهن مت أور ه دون كج(1)دلعازيل

ن ومعاحته: أ  (7)ن وصححححححححححححححففحس دلانوي(6)"وحس أ   ودل حس دلع حل؛ ألأحس أجر  دلى دلق حتس"
 

ن مغين دحملعتج إىل معر ة 6/13هنتية دحملعتج إىل  ر  د ا تج:  )وهن د عع د يف د  هب. دأظر:    (1)
ن دلفروع مع 6/319دأظر )د غين:  .وهححح د هن مححح هحححب دحلاحححتولحححة (.4/14معحححتين ألفحححتا د ا حححتج: 

 (.7/323ن دإلأ ت  يف معر ة دلردجح من دخلف : 8/36ت ف فس: 

ين ححححا ون أند ون كج دلديانرين أون دلقت ححححنن  حححح ب دلشححححت ع ةن تل    أ  دحل ححححني ون  هن: (2)
  ن قعلس دلع ترون وديانر ل لة دل ححححححححححتوع ودلعشححححححححححرين من رم ححححححححححتن  ححححححححححاة:يف د  هب دلقرتنن ولس وجس

 .(2/176ن ط قت  دلشت ع ة لإل اني:  17/183 ري أدفم دلا فء:  ). دأظر:  ه405
ن كفتية دلا  س  6/45ن روضة دلرتل ني ود دة د فعني:  6/539  دلا ري:  ودأظر دلاقل داس يف: )دلشر 

 (.2/106ن  عح دلقريب دجمل ب وشر  كعت  دلرتت ب: 12/519 ر  دلعا  س:  

هن: إورده ن ون دلي ون ين حححان أون إ حححفان دلفريوزااب ين دلشحححريدزين د لقب ن ت  دلدينن  (3)
دلعا  حس" يف دلفقحسن و"دلل ع" يف أصححححححححححححححن  دلفقحسن  وقحد د ححححححححححححححع ر  ت ححححححححححححححتأ فحسن وما حت: "د  ح  "ن و"

ن ط قت  دلشححت ع ة  18/452 ححري أدفم دلا فء:  )  :دأظر ه.476"ن تنيف  ححاة:  و"ط قت  دلفق تء
 (.4/215دلارب : 

 (.  2/419ن د     يف  قس دإلمتم دلشت عي: 154: )دلعا  س يف دلفقس دلشت عي: قنلس يف  دأظرو 
لس م افت     ند د د لك ون د د هللا ون ين ا دجلنيينن أون د عتيلن د لقب إبمتم دحلرمني  هن: (4)

دلنرقحت ن غ حتا دألمن يف دلع حتا دلظلنن تنيف  ححححححححححححححاحة:   كثرية ما حت: هنحتيحة د رلحب يف  رديحة د ح هحبن
 (.17/160 ري أدفم دلا فء:  ن 16/43)اتريب وغدد :  . دأظر:  ه478

 (.9/201د رلب:  : )هنتيةقنلس يف  دأظرو 

دلي ون حم د ون ح  بن دلقتضحححححححي أون دحل حححححححن د تور ين أحد أئ ة أصحححححححفت  دلنجنهن    هن: (5)
(. ه 450  – 364)  حاتم دل ححححححححححححلرتأ ةدألو : أ   دلدين ودلدأ تن لسدلفقسن يف صححححححححححححتحب دحلتوي  

ن  1/230ن ط قت  دلشححححححححت ع ة الون قتضححححححححي  حححححححح  ة:  5/267ط قت  دلشححححححححت ع ة دلارب :  )دأظر:  
 (.327/ 4دألدفم للزركلي: 

 (.8/175دأظر: )دحلتوي دلا ري:  (6)

حيىي ون  حححر  ون مرين حم ي دلدينن أون زكراي دحلزدمي دلانوين دحلت ل دلفق س دلشحححت عين   هن: (7)
 حر  د     للشحريدزين  دجمل نع حمرر د  هب وم  وسن وضحتورس ومرت سن من كع س: ما تج دلرتل نين 
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: م هب أهل -(3)ودل غني (2)وهن مت أور ه د عنيل-. ودلثتين(1)أاز  كل  رع مازلة أصحححححححححلس
. ود  ه تن معفقتن دلى (4)دلقردوةن وهن تنريث دألقر  إىل د     تألقر  كتلع حححححححححححححح ت  

. ( 5)حينز كحل د حت ن وإ حت يظ ر دخعف   حت داحد دالجع حتع ذوي دألرححتمأن من دأفر  من 
وو ححتن ذلححك يف   ححححححححححححححلني: أحححد ححت: يف و ححتن حان كححل ما ن داححد دالأفرد ن دلثححتين: يف 

 حا  ن داد دالجع تع.
  

 

نيف هت يب دألمستء ودللغت ن رايض دل حححححتحني من كفم  ححححح د د ر حححححلنين ودألروعنن حديثت  دلانويةن ت
 (.909شت ع ني الون كثري: ط قت  دل ن4/264 ند  دلن  ت :    هح. )دأظر:676 اة:  

 (.6/45دأظر قنلس يف: )روضة دلرتل ني ود دة د فعني: 

ن حبر 6/540ن دلشححر  دلا ري: 2/419ن د     للشححريدزي:  8/174دحلتوي دلا ري: دأظر: ) (1)
 (.7/497د  هب: 

د د دلرنن ون مأمنن ون دلي دلا  ححححتونرين أون  ححححعدن د عرو  اب عنيلن أحد أصححححفت    هن: (2)
دلقت حححححححن دلفنردينن تنيف دلنجنه يف د  هبن صحححححححتحب كعت  دلعع ة دل ي إلن وس دإلابأة لشححححححح  س أ  

 (.10/422ن اتريب دإل فم: 3/464ألد تن: . )دأظر: و  ت  ده478 اة:  
 (.732كعت  دلفردئض/  دإلابأة دن أحاتم  روع دلدايأة:: )تع ة  يف دأظر قنلس

دحل حححححححني ون م حححححححعن  ون حم دن أون حم دن دل غنين ويعر  ابلفردء أو دون دلفردءن د لقب  هن:   (3)
ويل  ن "ل ت  دلعأ" حر  دل حاة"ن ومن م حافتتس: "دلع  يب"حم ي دل حاةن تفقس دلى دلقتضحي ح حنين 

دلنديف    . )دأظر:ه510ن تنيف  حححححححححاة:  ن ولس  عتو  مشححححححححح نرة"ن و"م حححححححححتو ح دل حححححححححاةيف معتمل دلعازيل"
 (.118دلعقد د  هب يف نلة ط قت  د  هب: ن 549ت ع ني:  ط قت  دلش ن13/41ابلن  ت : 

 (.5/59: )دلع  يب يف  قس دإلمتم دلشت عي: قنلس يف  دأظرو 

 (.2/106:  عح دلقريبن 5/59ن دلع  يب: 9/200هنتية د رلب: )دأظر:   (4)

ن دلدر 5/105ن دالخع تر لععل ل د  عتر: 6/69: للشحححح  تيندألصححححل )وه د هن قن  دحلاف ة. دأظر:  
 (.792-6/791د  عتر وحت  عس ر  دحملعتر: 

 (.4/14ن مغين دحملعتج: 6/46ن روضة دلرتل ني: 6/540دأظر: )دلشر  دلا ري:  (5)
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 الفصل األول
 يف بيان حكمهم عند االنفراد 

أوال  دل احت  وأوال  واحت  دالون؛   ح هحب أهحل دلعازيحل تازيل ن  فمن األصنننننننننننننا        
ن   ذد د ححححححححححححححعنود يف دإل الء (1)مازلة دل احت  وواحت  دالونن ويقحدم دألقر  ما ن إىل دلندرا 

قحدر كحأن د  ح  خلا من يحدلنن وحس من دلنرححة ودححدد  كحتن أو جيحتدحةن    عحل أ حححححححححححححح حب 
 . (2)لن كتن هن د   كل ودحد ما ن لل دلني وس دلى ح ب مريدح ن 

ومح هحب أهحل دلقردوحة: أن  رجحتهتن إن دخعلفح   حتألقر  إىل د  ح  أوىل ذكرد  كحتن        
أو أأثى؛  عقدم وا  دل ا  دلى وا  وا  دل ا  ودلى دون وا  دل ا ن وإن مل ختعلا؛ 
  ن كتن    ن من يديل وندرا   ن أوىل؛  عقدم وا  وا  دالون دلى وا  وا  دل ا . 

 د إذد أ ىل واف ححححححححححححححس إىل دلندران   ن أ ىل إل س مبن ال يرا ك ا  وا  وا  دالون مع ه
ن وقحت  (3)واح  واح  واح  دل اح   قحد دخعلا دحلاف حة يف دلرتج ح وحسن وصححححححححححححححففند دحدمحس

ن وإن د حححححححححعنود يف دإل الء ورحند (5): "ق ححححححححح ة مت أور ه أصحححححححححفتوات ددم دلرتج ح"(4)دلرد عي
 .(6)كل ن
: "ياظر إل  ن  ون من يعن ححب و ا ن (7)ويف ك ف ة خف  دحلاف ة قت  أون ين ححا       

من دآلابء ودألم ت ن   ن كن ذكنرد  أو إ اث   ححني و ا نن وإن دخعلفند  لل كر مثل حل 
 

 (.4/14". )مغين دحملعتج: ال إىل د   ؛ ألأس ود  دن دلندرا  تدع تر دلقر  إل س أوىل" (1)
 .(6/46ن روضة دلرتل ني: 6/540ن دلشر  دلا ري:  9/205د رلب:دأظر: )هنتية   (2)

 (.30/7دأظر: )د   نط لل رخ ي:  (3)

د د دلارمي ون حم د ون د د دلارمي دلقزويينن أون دلقت ححن دلرد عين صححتحب دلشححر  دلا ري هن:   (4)
)دأظر:  ححححححححححري أدفم ه. 623تنيف:  دحملررن ودألمتيلن  ولس: د  حححححححححح ى وفعح دلعزيز يف  ححححححححححر  دلنج زن

 (.4/55ن دألدفم للزركلي: 281/ 8  ن ط قت  دلشت ع ة دلارب :22/252دلا فء:  

 (.6/540)دلشر  دلا ري:  (5)

 (.6/540ن دلشر  دلا ري:  5/59ن دلع  يب: 204-9/203دأظر: )هنتية د رلب:  (6)

هن: يعقن  ون إورده ن ون ح  بن أون ين حححححان دلقتضحححححين دألأ حححححترين دلانيفن وهن أو  من  (7)
 دي وقتضححي دلق ححتةن صححتحب أ  حا فةن وأو  من أشححر م ه سن قع د مرلان من كع س: دخلردجن  
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: "ياظر يف د عن ححححححححححححححرني و ا ن ووني د  حح ن  حح ن دتفقند (3)(2). وقححت  )حم ححد((1)دألأث ني"
يف ورن ودحد ق ح ات   ذكنرة أو أأنحة  تجلند  ك لكن وإن دخعلفند؛   ن كتن دالخعف 

د ت  دلى ورنن دالخعف ن وجعلات كل ذكر وعد  أوال ه دل ين يق حححححححححححن مريدح ن ذكنرد ن 
وكل أأثى وعد  أوال هت دل ين يق ححححححححححححن مريدح ن إ اث ن ويق ححححححححححححن د ت  وني دل كنر ودإل ا 
دحلتصححححححححححححححلني من ه د دلعقدير لل كر مثل حل دألأث ني. وإن كتن دالخعف  يف أكثر من 

ودحد؛ ق  ات د ت  وني أدلى ورنن دالخعف ت  ك ت تقدمن   ت ح ل لال ودحد ورن 
من دل ححححححححححافني ق ححححححححححن دلى أوال ه دل ين    ن دالخعف  دلى مت تقدم يف دل رن دألو ن 

 . (4)وك د يفعل حىت تاع ي دلق  ة إىل دألح تء"

 

ن دجلندهر د  حححححححححح ة يف ط قت  14/246ه. )دأظر: اتريب وغدد : 182دآلاثر وغريهتن تنيف  ححححححححححاة:  
 (.  2/220دحلاف ة:  

ن  107-5/106دالخع تر لععل ل د  عتر:  ن30/6دأظر معىن قنلس: )د   حححححنط لل حححححرخ حححححي:  (1)
:  اابئ ن  ون  أوددهنن  ددع تر يف ين حححححا أ  قن  وجس (.243/ 6ت  ني دحلقتئا  حححححر  كاز دلدقتئا: 

  دونن دون ترك لن أأححس تر  أال آبابئ نن ما ن أوىل أبوححددهنن دل اني ولححد  ددع ححتر أن  دلى دجل  ع  دتفححتر
دأظر: ) ححححححر   ع ححححححر  .دل ات  ولد  وك لك  دألأث نين حل مثل لل كر  و ا  تن د ت  كتن :  دون ووا 

 .(4/126دلرفتوي للج تص: 

دأظر قن  د  ححاا   د ق ححن  وس حم د ون دحل ححن.و )أون حم د( ودل ححند  مت أح عسن   :صححليف دأل (2)
 يف دل ففة دلقت مة: "ودألكثرون دلى مند قة حم د".

حم د ون دحل حححححن ون  رقدن أون د د هللان دلشححححح  تين منالهنن دلانيفن صحححححتحب أ  حا فةن هن:   (3)
دحلجة دلى "ن "اب   حححححححنط"ن "دآلاثر"من م حححححححافتتس:  رو  داس دإلمتم دلشحححححححت عين وإمتم أهل دلرأين

ه. )دأظر: اتريب وغححدد : 189تنيف  ححححححححححححححاححة: مع دلا ري" و"دجلححتمع دل ححححححححححححححغري" "دجلححتن "أهححل د ححدياححة
 (.6/80ن دألدفم: 9/134ن دل ري: 2/169

دالخع تر  ن30/6د   ححنط لل ححرخ ححي: ن 4/125 ححرخم  ع ححر دلرفتوي: دأظر معىن قنلس: ) (4)
دحلرمني هح ين د ح ه ني محتم إوقحد ذكر  (.6/243ت  ني دحلقحتئا: ن 107-5/106لععل حل د  عحتر: 
 (205-9/203هنتية د رلب: ) :دن دحلاف ة يف
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ن ودألكثرون دلى مند قحة حم حد (1)وكحل ما  حت يحددي أن قنلحس مح هحب أ  حا فحة        
ن (3). وقت  دل غني ود عنيل: هن أظ ر دلروديعني(2)إال أن معأخري ن يفعنن وقن  أ  ين ا

أأس ي ححححححن   (4)و ت معفقتن دلى تف حححححح ل دل كر دلى دألأثى. ودن دأل ححححححعتذ أ  د ححححححفا
 .(5)و ا  ت
 وجنعل لال وا   دئرة ولال دون خرت  حىت يرتفع داللع تس:  (6)]وأ كر ل لك أمثلة[    

 

دلاع تن ون اثو  ون زوطىن أون حا فةن دلانيفن دلع  ي منالهنن إمتم أصحححححححححفت  دلرأين هن:   (1)
إل س يا حححححححب د  هب دحلافين أ رك أروعة و و ق س أهل دلعردرن أحد دألئ ة دألروعة داد أهل دل حححححححاةن  

ه. )دأظر: اتريب وغححدد : 150ث حح  أأححس لقي أحححدد  ما نن تنيف  ححححححححححححححاححة: من دل ححححححححححححححفححتوححة لان مل ي
 (.27/89ن دلنديف ابلن  ت : 13/325
    (.2/767ن ق ع دألهنر يف  ر  ملعقى دألحبر: 6/243دأظر: )ت  ني دحلقتئا:   (2)
ن روضححححححححححة 6/541ن دلشححححححححححر  دلا ري: 741ن دلعع ة: كعت  دلفردئض/5/59)دلع  يب: دأظر:   (3)

 (.6/47دلرتل ني: 

دإل حححححفردي ينن من أصحححححفت  دلنجنهن    نإورده ن ون حم د ون إورده نن أون إ حححححفان دأل حححححعتذهن:   (4)
ن دلعقد  2/169. )دأظر: هت يب دألمستء ودللغت : ه418تنيف  حححححححاة:    دلفق سن دألصحححححححنيلن د عالنن

 (.73د  هب: 

 (.6/47ن روضة دلرتل ني: 6/541دلا ري: ن دلشر   741دأظر: )دلعع ة: كعت  دلفردئض/ (5)

 دل ند  إح تهتت.صلن ولعل يف دأل ر ن ةم (6)
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د ازلنن  علنن د حححت   -//وواححح  واححح  دون  /واححح  واححح  هاححح د 
: دلثلثحححتن  رضن (1)و ا  حححت أرابدحححت  ابلفرض ودلر ن ك حححت يانن وني دل اححح  و]واححح  دالون[

 .(3). وأهل دلقردوة  علنن دلال ل ا  دل ا (2)ودلثلث دل تقي ير  أرابدت  
ألهنحت تحديل  د حت  للثحتأ حة دتفحتقحت؛    -//وواح  واح  دون   /-/واح  دون واح     

 .(4)وندرا مع ت توي ]دلدرجة[
د ازلنن  علنن  /-ودون وواححح  من واححح  أخر   /واححح  واححح  هاححح د     

د ت  وني وا  دل حلب تقديرد   رضحت  ور د ن   يقنلنن أ ح ب دل ا  دألوىل ل اع تن وأ ح ب 

 

  : وا  دل ا ن ودل ند  مت أح عس.يف دألصل (1)

 ة د  ألة داد أهل دلعازيلوصنر  (2)
  6 4 

 3 3 وا   وا  وا   
 1 1 وا  دون   وا  وا  دون  

 
ن دلع ح يحب: 207: 9ن هنحتيحة د رلحب: 8/176)دحلحتوي: . دأظر: إىل د  ح  لقرهبحت يف دلحدرجحة (3)
 وصنرة د  ألة داد أهل دلقردوة: (.5/59

 1 
 1 وا  وا 

 - وا  وا  دون
 

 يف دألصل: دلزوج ةن ودل ند  مت أح عس. (4)
هل دلقردوة أمت أ نإن كتن من طريا ودحد  دلندرا هن د ععرب إىلأمت أهل دلعازيل  ألن دل ح ا  

ن روضححححححة 6/541دل حححححح ا إىل دلندرا هن د ععرب داد د ححححححعندء دلدرجة. )دأظر: دلشححححححر  دلا ري:  ألن 
   (.4/14ن مغين دحملعتج: 6/47دلرتل ني: 

  ححححححح ق  إىل دلندرا يف دلدرجة دألوىلن ووا  وا  وا   وا  وا  دالون ألن قت  دإلمتم: "
دل ححححححححلب تع ححححححححل ابلندرحة ودرجعني. وإن  ححححححححا  قل : إذد د ححححححححعن  دلدرجعتن يف دلقر ن   ن كتن  

 (.9/203)هنتية د رلب:   ."دألصل واعنين  ف يع نر دلعفتو  يف دل  ا إىل دلندرا
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فححة للح كر مثحل حل . وأهحل دلقردوحة  علنن د حت  وني دلث(1)دل اح  دألخر  لنلحدي حت أحفاث  
. وال أيي خف  حم د يف ه ه دل ححححححنرةن إ ت أيي    ت إذد دخعلف  دألصححححححن  (2)دألأث ني

 .(3)ذوي دألرحتمدل ين هن من 
ن /-هاححح د  [/أ17] دون واححح ن وواححح  واححح  أخر ن وحفا واحححت  واححح  أخر     
/ن  /د ازلنن يقنلنن: لفون دلثلثن ولل ا  د فر ة دلثلثن ودلثلث   ؛

 

ني ولححدي ححت للحح كر مثححل حل دألأث ني. دأظر: )هنححتيححة د رلححب:   ا حححححححححححححح ححب دل احح  دلثححتأ ححة يانن و (1)
 وصنرهتت: (.6/541 ري:  ن دلشر  دلا9/207
  

   2×3 6 
 3 1 وا   وا  وا    
 
3 

  دون وا   
 وا 

 
1 

2 

 1   وا  وا    
 

 (.   2/107ن  عح دلقريب: 2/267ن هنتية دصددية:  48-6/47: دأظر: روضة دلرتل ني (2)
 وصنرهتت:  

 4 
 1 وا  وا 
 2 دون وا 
 1 وا  وا 

 

 . قت  إمتم دحلرمني: " وحم د يند ا(175دل ححححححححححردج ة:ن  ححححححححححر  7-30/6دأظر: )د   ححححححححححنط:  (3)

  ص د ق د إذد كتأند أرحتمت ن أصحفتوس؛ ألن أصحنصن ورحةن وهن إ ت يععرب تعديد دألصحن  وعد  دألوال  
)دأظر:    ."دألو  من دألرحتم  ى دل ي   س دخلف ن وأر   دل رنن وقلات: أاظر إىل دل رن دألدلدلافم

 (.9/207هنتية د رلب: 
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. وأهححححل دلقردوححححة  علنن د ححححت  و ا ن للحححح كر مثححححل حل (1)دل ححححتقي لل اححححت  دلثفا أحفاث  
 .(2)دألأث ني

 

هنتية   . دأظر:ويق حححن دلثلث دل ي ي ححح ب دل ا  دلثتلثة و ا ن دلى حفحةلنلد كل وا  دلثلثن  (1)
(.  2/107ن  عح دلقريب: 6/48ن روضححححححححة دلرتل ني:  6/542دلشححححححححر  دلا ري: ن 9/207د رلب: 
 وصنرهتت:  

   3×3         9    
 3 1  وا        وا     دون 
  3 1    وا        وا    وا  
 1        وا   

            
3 

 1 1    وا          وا   ( وا   

 1   وا   
 

  ة د  ألة:دأظر د ردجع دل توقةن وصنر  (2)
    6 

 2    دون وا   
  1    وا  وا   

  3    حفا وات  وا   
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داد د ازلني وأ  ين ححا   /-/  ن//وا  وا  وا ن ووا  دون وا     
ن وداد حم د حلث د ت  لألوىل وحلثته للثتأ ة؛ ألأس (1)د ت  و ا ن  حححححندء؛ ددع ترد  أبأف ححححح ن

 .(2)يق ن وني أصل   تن و ت وا  دل ا  ودون دل ا 
   /- / ن//واعححت واحح  واحح ن وحفا واححت  دون واحح  أخر    

ن وداد أ  ين حححا (3)داد د ازلني دلا حححا وني دل اعني ابل حححنيةن ودلا حححا للثفا أحفاث  
ن وداد حم د يق حححححححححن د ت  وني دل كر ودألأثى د عن حححححححححرنين (4)دخل س ابل حححححححححنيةد ت  وني  

 

 دأظر د ردجع دل توقةن وصنرهتت:   (1)
  2 

 1 وا   وا  وا  وا  
 1 وا   وا  دون وا   

 

  ك لكن  عجعل ح ححححححححححة كل ودحد ل اعس. دأظر د ردجع أي يق ححححححححححن وني وا  دل ا  ودون دل ا (2)
   وصنرهتت: دل توقة.

       3 
 1      وا  وا    وا  وا  وا  
 2      دون وا    وا  دون وا   

 
ن هنتية دصددية:  3/21ن أ ححححححححىن د رتلب يف  ححححححححر  روض دلرتلب: 209دأظر: )هنتية د رلب:  (3)
2 /267  .) 

  2×6= 12 
 6/3 1 واعت وا  وا  2
 6/2 1 حفا وات  دون وا    3

 

   أس ياظر إىل أددد  من يق ن دل  ن أي إىل أوددهننن وهن هات مخ ةن وصنرهتت: (4)
 5 

 2 واعت وا  وا  
 3 حفا وات  دون وا   

   (.6/48ن روضة دلرتل ني 6/542ا ري:  دلشر  دل)دأظر:  
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ويقحدر دلح كر حفححة ذكنر وعحد   رودحس ودألأثى دحاني وعحد   رود حتن  عانن د  حححححححححححححححألحة من 
 . (1)مثتأ ةن ح ة دل كر  عة هي ل اتتس ابل نيةن وح ة دألأثى    تن  ت ل اع   ت

ون واحححححح ن ودون دون دون واحححححح  هاحححححح د واحححححح  واحححححح  واحححححح  واحححححح ن وواحححححح  واحححححح  د    
///  ن//-/  ن-/-/-/  داد أ  ين حححححححححححا د ت  و ا ن دلثفحة 

ن وداحححد حم حححد يق ححححححححححححححن د حححت  أوال  وني أو  ورن وقع   حححس (2)للححح كر مثحححل حل دألأث ني
دالخعف  و  ححس دواححتن وواحح ن كححل ودحححد ما ن يعححد ودحححدد ؛ ألن دلفروع احححت ن   انن 

س هن ل ا  واع تن وح ة دل كرين أروعة أ  ن   (3)أمخت ت ؛ ح ة ]دل ا [د ت  و ا ن   مخ 
تق ححححححححححححححن دلى ولدي  ت أحفاث ؛ الخعف   ت ذكنرة وأأنحةن وأروعة ال تاق ححححححححححححححن دلى حفحةن 
ت ححححححر  حفحة يف مخ ححححححة يانن مخ ححححححة دشححححححرن كتن لل ا  يف دألوىل  حححححح ن  عأخ  دآلن 

خ  ت م ححححححرووني يف حفحة  عانن  ححححححعةن حفحةن وكتن لال ودحد من دالواني  حححححح  تن أي

 

 حر  دل حردج ة:  ن 6/48ن روضحة دلرتل ني: 6/542دلشحر  دلا ري:  ن 30/8أظر: )د   حنط: د (1)
 (ن وصنرهتت:  176

   8 
وا   واعت وا  وا 

 وا 
2 

حفا وات  دون 
 وا  

دون  
 وا 

6 

 
 عح ن 49-6/48روضحححححححة دلرتل ني:  6/542دلشحححححححر  دلا ري:  ن9-30/8)د   حححححححنط: دأظر:   (2)

 وصنرهتت:   (.2/107 دلقريب
 4 

 1 وا  وا  وا  وا 
 1 وا  وا  دون وا 
 2 دون دون دون وا   

 

 .دل ند  مت أح عسو : دل اعنين  يف دألصل (3)



 

 

 
 

82 

 اجلواهر البحرية

  ع وني  حححححح     ت يانن يان  دحين دشححححححرن  عق ححححححن و ا  ت لل كر مثل حل دألأث ني: 
 .(1)لل ا  أروعةن ولفون مثتأ ة

دون ووا  ولدد وا  دون وا ن ودواتن ووا  دون وا  وا ن وحفا وات  وا           
اححححححد د ///ن /-//--ن //-/-واحححححح  واحححححح  

حم د  عل يف دلق حححححححححححححح ة ذكردن يف دل رن دألدلى من أواتئ  تن  اأأس مت  وخلا دوين 
 وا  و   وات  وا ؛  ت  ألة من دشرة: أروعة لل كنر و عة لإل ا.

  ولححدد واحح  دون دل احح  إ ححت جعلاححت ححت ذكرين يف حا دل ححتق ححت ن  ححأمححت يف حا   
لل كر مثل حل دألأث نين وأروعة ال أأف حححححححححح  ت    ت ذكر وأأثىن  عق ححححححححححن دألروعة و ا  ت  

 تاق ن دلى حفحة  تلا ر يف حفحة.
  أظر  إىل دل تق ت ؛   مت جنعل دلال إ اث  يف حا ه ين دل ين جعلات ت ذكرين   

ابدع تر أن أصل  ت دألدلى ذكرن  أمت يف حا غري ت  فن ول ما ن دواتن ووا  دون وا  
واحح ن  اححأن أونهن ذكر  اجعل ن ذكنرد  ومححت يف مقححتولححة دوا ن إ اث ؛ ألهنن حفا واححت  

ل عة دل  ح ع ن من دلعشرة وني حفحة واني وحفا وات ن وال وا  وا  وا ن  عق ن د
تاق حححححن دل حححححعة دلى ت حححححعةن وو ا  ت مند قة ابألحفان  عأخ  حلث دلع حححححعة وهي حفحةن 

 

 دأظر د ردجع دل توقةن وصنرهتت:   (1)
15=3×5 5 دل رن دألو    دلححححححححححح حححححححححححرحححححححححححن   

 دلثتين 
15 

  3 وا  وا    3 1 وا  وا    وا  وا  وا  وا    
 4 وا  دون 12 6 2 دون وا  وا  وا  دون وا    3
 8 دون دون    6 2 دون وا    دون دون دون وا    

 ووشال  ع ر: 
 5×3 15 

 3 1 وا  وا  وا  وا 
 4 2 وا  وا  دون وا 
 8 2 دون دون دون وا 
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  ف حل ك حردن مع تحفن و ت حفحة وحفحةن  عاعفي أبحد تن   ت حر  حفحة يف أصحل 
دل ا  دحين دشحححححرن لل كر مثتأ ة د  حححححألة وهن دشحححححرة ت حححححري حفحنين ح حححححة ولدد وا  دون 

ولألأثى أروعة ن   تق ن دل تقي وهن مثتأ ة دشر   ف ل ل ات  وا  دل ا  دلثفحة  عةن 
ودحين دشححححححححححححححر لفواني ودل اح  دلح ين هن أوال  دون واح  دل اح  للح كر مثحل حل دألأث نين 

ري متئة ودحات دشححر ال تاق ححن دلى مخ ححة وال مند قة و ا  تن ت ححر  مخ ححة يف حفحني ت حح 
 ومخ ني. 

ودالحات دشحححححححر دحلتصحححححححلة لنلدي وا  دون دل ا  ت لع  حححححححعنين تق ححححححح  ت دل   ت: لفون   
أروعنن ولل ا  دشحححححححرونن ودل حححححححعة دحلتصحححححححلة ل ات  وا  وا  دل ا  ت لع حفحنين يانن 

و ت دواتن -لال ودحدة ما ن دشححححرةن ودل ححححعنن دل تق ة تق ححححن وني أوال  دون وا  دل ا   
أروعة ودشححرون ولل ا  دحات دشححرن   تاظر وني أ حح ب كل ودحد ووني  لال دون -ووا 

أأ ححححح تء دلالن  د وني دلال مند قة ابلا حححححان  ععن  د  حححححألة إىل أ حححححف ت وهن مخ حححححة 
 .(1)و  عنن ما ت ت ح د  ألة

وات  دإلخنةن ووان دإلخنة لألمن وأوال  دألخند ؛  ت ازلنن يازلنن : ومن األصننننا     
كل ودحد مازلة أو س أو أمسن ويقدمنن دألدلى ما ن إذد  حححححححححححفلندن   ن  ححححححححححح ا إىل ودرا 
قدمنهن وإن د ححعنود يف دالأع تء إىل ودران ق ححن د ت  وني دألصححن ن   ت خم كف  ما ن 

 .  (2)ق ن وني ورحعس
قنلنن: إن دخعلفند يف دلحدرجحة قحدم دألقر   حتألقر  إىل د  ح  من أي وأهحل دلقردوحة ي   

ج حة كحتن؛   قحدمنن واح  دألخم لألم أو لأل  دلى واح  دون دألخم من دألونينن وإن مل 
خيعلفند يف دلحدرجحة  حتألقر  إىل دلندرا أوىل من أي ج حة كحتن حىت تقحدم واح  دون دألخم 

ن د ححححححححعنود يف ذلك أي ححححححححت  قدم داد أ  من دأل  دلى وا  دون دألخ  من دألونينن   
  من كتن من   [/17] حا فة وأ  ين ححا من كتن من دألونين   من كتن من دأل  

دألمن وال أظر إىل دألصحن  ومن ي حقب ما ن داد دالجع تع ومن ال ي حقب. وداد حم د 
 

 .مل تع ح يل صنرة د  ألة (1)
ن روضححححححة 6/542دلشححححححر  دلا ري: ن 9/211ن هنتية د رلب: 177-8/176دأظر: )دحلتوي:  (2)

 (2/107:   عح دلقريب دجمل بن 6/49دلرتل ني: 
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يقححدم من كححتن من دألونين دلى من كححتن من دأل   ون من كححتن من ج ححة دألم ددع ححترد  
 .  (1)ابألصن 
  أوال  دإلخنة ودألخند  من دألم ي ححححححححححححححن  و ا ن داححححد جي نر د ازلني وأهححححل        

قن  د ازلني تف حححححححح ل دل كنر دلى  (3)ن ود دى دإلمتم دالتفتر دل سن وقت : "ق تس2ردوةدلق
. وأمحت أوال  دإلخنة من دألونين أو (4)دألأثى؛ أهنن يقحدرون أوال  دلندرا كحأهنن يرحنن ماحس"
أظ ر ت   ن ودن أ  حا فة روديعتن:(5)من دأل   عاد د ازلني تف ححححححح ل ذكنهن دلى إ ح ن

: أأس يق حححححن د ت  -وهبت قت  حم د-: أن دحلان ك لكن ودلثتأ ة  -وهبت قت  أون ين حححححا-
وني دألصححححن  أوال  وينجد دد هن من دلفروعن   ت حي ححححل لال أصححححل حي ححححل لفردس ك ت 

 .(6)مر يف أوال  دل ات  
 أمثلة: 

 

ن  حححححر   ع حححححر 5/108د  عتر: ن دالخع تر لععل ل 30/13د ردجع دل حححححتوقة مع: )د   حححححنط:   (1)
 (.  744ن دلعع ة: كعت  دلفردئض/4/126دلرفتوي للج تص: 

ن  3/22ن أ ححححححححححىن د رتلب: 6/543ن دلشححححححححححر  دلا ري: 212-9/211دأظر: )هنتية د رلب:  (2)
 (.  189 ر  دل ردج ة:

   ودل ند  مت أح عس.يف دألصل: دلق تسن  (3)
 (.9/212دأظر: )هنتية د رلب:  (4)

  (. ابإلضت ة إىل د ردجع دل توقة.2/107:  عح دلقريبن 5/60دأظر: )دلع  يب:   (5)

  ن6/543دلا ري:  ن دلشححححححححححححححر 213-9/212ن هنححتيححة د رلححب: 30/13دأظر: )د   ححححححححححححححنط:  (6)
 (.2/310ن دجلنهرة دلارية دلى  ع ر دلقدوري: 5/109دالخع تر لععل ل د  عتر: 
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واحح  أخحح  ودواححت أخحح  أخر ن ودألخعححتن من دألونين أو من دأل . داححد د ازلني       
 .(2)ن وداد أهل دلقردوة وني دلثفحة أمخت ت  (1)أ ا د ت  لل ا  وأ فس لفواني

حفا واححت  إخنة مفرتقني. داححد د ازلني وحم ححد ل احح  دألخم من دألم دل ححححححححححححححححدسن       
ن وداد أ  حا فة وأ  (3)وا  دألخم من دأل  ودل تقي ل ا  دألخم من دألونينن وت حححححححقب  
 .(4)ين ا د ت  كلس ل ا  دألخم من دألونين

 

قت  إمتم دحلرمني: "لنلد كل أخ  أ حححححححححححححان   أحد دلا حححححححححححححفني وني دوين دألخ  أ حححححححححححححفنين   (1)
 وصنرهتت:(. 9/213تية د رلب: ودلا ا دآلخر ل ا  دألخ  دألخر ". )هن

   2×2= 4 
 2 1 أخ  وا  أخ  
 2 1 أخ    دوات أخ    2

 

 أي لل كر مثل حل دالأث نين وصنرهتت:   (2)
 5 

 1 وا  أخ 
 4 دوات أخ 

 
 وصنرهتت:   (3)

  6 
 5 أخم  ق ا وا  أخم  ق ا
 - أخم أل  وا  أخم أل 
 1 أخم ألم وا  أخم ألم

 

وجس قن  أ  ين حححا أن دال حححعفقتر مبعىن دلع حححنوةن ويف حق قة دلع حححنوة  دل حححرخ حححي: "قت    (4)
ودل ي لس إخنة من دجلتأ ني يانن أقن   ح  ت   نمعىن دلع حنوة يرتجح من هن أقن   ح  ت  ا لك يف

ينضححححححححححححححفحس   ؛قدم دواحة دألخم أل  وأم دلى دواحة دألخم أل تن أخنتس من جتأب  ل ح د من دل ي تان 
ت أقر  وحدرجحة كحتن هن أوىل. وكح لحك لن كحتن أححد حت ولحد صحححححححححححححححتححب  رض أو  أأحس لن كحتن أححد ح 

 .(30/14)د   نط:   ".د  ة كتن هن أوىل  ا لك إذد كتن أحد ت أقن     ت  



 

 

 
 

86 

 اجلواهر البحرية

حفحة وين أخند  مفرتقت . داد د ازلني وحم د د ت  و ا ن دلى مخ ححححححة ك ت يانن       
ن وداححد أ  حا فححة وأ  ين ححححححححححححححا دلاححل الون دألخحح  من (1)وني أم ححتهتن ابلفرض ودلر 

 دألونين. ولن كتن ودصن حفا وات  أخند  مفرتقت   تحلان ك لك داد دلفريقني. 
ولن دجع ع دل انن دلثفحة ودل احت  دلثفا؛  عاحد د ازلني د ت  وني أم حتهتن  رضححححححححححححححت         

ألخ  من دأل  لنلدي ت أحفاث ن ور د ن أ حح ب دألخ  لألونين لنلدي ت أحفاث ن وأ حح ب د
. وداد أ  حا فة وأ  ين ححححا دلال لنلدي دألخ  (2)وأ حححح ب دلثتلثة لنلدي ت ابل ححححنية

. وداد حم د  عل كأن يف د ت     أخند  ددع ترد  وعد  دلفروعن   انن (3)من دألونين
ن دلثلثتن لألخ  من دألم دلثلث وعقديرهت أخعني لنلدي ت ابل ححححححححححححنيةن ولألخ  من دألوني

 

 وصنرهتت: (1)
  6 5 
 3 3 أخ   ق قة أخ   ق قة  دون
 1 1 أخ  أل  أخ  أل   دون
 1 1 أخ  ألم أخ  ألم  دون

 

 وصنرهتت:   (2)
   6←5×6= 30 30 
 دون أخ   ق قة 

 وا  أخ   ق قة
 12   18 3 أخ   ق قة

6 
 أخ  أل دون   3

 وا  أخ  أل 
 4  6 1 دخ  أل 

2 
 أخ  ألم  دون 2

 وا  أخ  ألم
 3 6 1 أخ  ألم

3 
 

 ألهن ت يععربدن دألوددن. (3)
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إىل دألصحححححححن   (2). قت  دإلمتم: "]وي اظر هتهات[(1)وعقديرهت أخعني ي حححححححر  لنلدي ت أحفاث  
ذوي دلندرحنين ومل ياظر يف أوال  دل ات  إىل دلندرحنين وإ ت ياظر إىل ورنن دالخعف  من 

 .(3)ك ت تقدم"  دألرحتم
دون أخحح  من دألونين وواحح  أخم من دألونين. داححد د ازلني وحم ححد دلثلثححتن ل احح         

 .(5)ن وداد أ  حا فة وأ  ين ا ابلعاس(4)دألخم ودلثلث الون دألخ 

 

 صنرهتت:  (1)
   6×3 18 18 
 دون أخ   ق قة 3

 وا  أخ   ق قة
 8 12 4 أخ   ق قة

4 
 دون أخ  أل  

 وا  دخ  أل 
 - - - أخ  أل 

 دون دخ  ألم 
 وا  أخ  ألم

 3 6 2 أخ  ألم
3 

 
 (.6/544يف دألصل: ويرر  من هاتن ودل ند  مت أح عس. )دأظر: دلشر  دلا ري:  (2)
دلشححححححححححححححر  دلا ري: ) :دلرد عي يفداححس (ن وأقححل ذلححك 9/214دأظر معىن قنلححس: )هنححتيححة د رلححب:  (3)
6/544.) 

: )د   ححنط:  مريدا كل ما  ت إىل ولده. دأظرابلاظر إىل دآلابءن    ت مبازلة دألخم ودألخ ن    (4)
30/13.) 

  تلق  ة دلى دألوددن: وصنرهتت داد دلفريقني: (5)
 داد أ  حا فة وأ  ين ا داد د ازلني وحم د   
 3 3 

 2 1 دون أخ  من دألونين
 1 2 وا  أخم من دألونين
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واح  واح  أخح  أل  وأمن وواح  دون أخم أل  وأم. د حت  داحد أهحل دلقردوحة ل اح         
 .(1)دون دألخم؛ ل  ق ت إىل دلندرا 

واحح  أخحح  أل  وأمن ودون أخحح  كحح لححك. د ححت  و ا  ححت داححد أهححل دلقردوححة للحح كر        
 .(2)مثل حل دألأث نين  ندء كت  من أم ودحدة أو من أملنين وف خف 

؛  ت ازلنن يازلنن كل ودحد (3)دألجدد  ودجلدد  دل ين ال يرحنن  ومن األصنننننننا   
  ن د عناي يف ذلك ، ما ن من دأع ى إىل ودرا أوال  مازلة ولده ورات  وعد ورنن ويقدمنن 

 .(4)ق ن د ت  وني دلنرحة دل ين دأع ند إل  نن وق    ح ة كل ودرا دلى د دلني وس
وداحد أهحل دلقردوحة: إن دخعلفح   رجحتهتن  حت حت  لألقر  من أي ج حة كحتن؛ حىت 

دألم. وإن ت ححححححححححححححححتوود يف يقححدم أون دألم دلى أ  أم دأل ن وأم أ  دألم دلى أ  أ  أ  
 . (6)ن ومن أصفتوس من يقدم وس(5)دلدرجة مل يقدم ابل  ا إىل دلندرا داد أ  حا فة

 

 .  وك لك داد د ازلني (1)
ن هنحتيحة د رلحب: 177-8/176ن دحلحتوي: 15-30/13دأظر هح ه دألمثلحة يف: )د   ححححححححححححححنط:  (2)
:  عح دلقريبن 50-6/49ن روضحححححححححة دلرتل ني: 544-6/543ن دلشحححححححححر  دلا ري: 9/213-216
 (.  194-190ن  ر  دل ردج ة:  2/108

وردمند  هؤالء مسحتهن د نرحنن ابلرحن دألجحدد  دلفحت حححححححححححححححدةن ودجلحدد  دلفحت حححححححححححححححدةنقحت  دإلمحتم: " (3)
إبطفر ه د دللفل دلف حححل وني دجلد دلندرا ابجلدو ةن ووني دجلد دلندرا ابلرحنن وك لك دلقن  يف 

 (.9/239)هنتية د رلب:  ."دجلدتني
ودجلدة دلفت ححححدة من يدخل يف  ندلن أبن دجلد دلفت ححححد من يع ححححل إىل د    أبمدقت  دل ححححرخ ححححي: "

 (.30/24  ". )د   نط:نين أ  ع ت إىل د    أ  وني أم  

هنتية  ن6/51ن روضحححححححححححححة دلرتل ني: 6/544ن دلشحححححححححححححر  دلا ري:  9/239دأظر: )هنتية د رلب:  (4)
   (.2/108ن  عح دلقريب: 2/268دصددية:  

ن دالخع تر 30/24: )د   حححححححححنط: دأظر: د ردجع دل حححححححححتوقة ح ث أقلا ن م هب دحلاف ة. ودأظر (5)
 (.8/579ن تا لة دل فر دلردئا للرنري: 186ن  ر  دل ردج ة:  5/108لععل ل د  عتر: 

هنتية د رلب:  دأظر:  كأ   حححح ل دلفرضححححين وأ    ححححل دخلفت ن ودلي ون د  ححححى دل  ححححري. )  (6)
 (.8/579ن تا لة دل فر دلردئا:  186ن  ر  دل ردج ة:  9/240
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  ن مل ي قدم وس أو ق دم ود ححححححححححعنود يف دل حححححححححح ا إىل دلندرا   ن كتن دلال من ج ة   
: أن حلثي د ت   ن هن من -وهن دألظ ر-  (1)أ  د    من رودية أ   حححل  تن دجلنزجتين

: أن دجل  ع (2)ج ة أ  دأل ن وحلثس  ن هن من ج ة أم دأل . ورودية د  ححححححححححى ون أابن
من هن من ج ة دألم.   ن كتأند دلال من ج ة أم د       ن هن من ج ة أو س وي حححححقب

ق  ل حت  نن هن م  مانن دطر   دلروديعحتن يف إ ححححححححححححححقحتط من هن من ق حل دألمن وجعحل د حت  وني 
ق  ل أو  ت أحفاث . وإن كتن وع حححححححححح ن من ج ة أ  د    ووع حححححححححح ن من  نن هن م   نن ووني ما 

ج ة أمس ق حححححن د ت  وني دجل عني أحفاث ن وجعل كل ق حححححن كأأس كل دلرتكة وأهل كل ج ة 
كححححأهنن كححححل دلنرحححححة؛   جيء    ن دلروديعححححتنن   ق ححححححححححححححن دلثلثني دلى من هن من ج ححححة 

 .(3)ك لك 
وىل جحددن وجحداتن: أححد دجلحدين ودرا وهن أون وددلن أن لل  ح  يف دلحدرجحة دأل        

وهن أون دألمن ودجلداتن أم دألم وأم دأل  و ت صحححححتح عت   ذوي دألرحتمدأل ن ودآلخر من 
 رض. ويف دلثحتأ حة أروعحة أجحدد  وأروع جحدد ن  حتألجحدد  دحاحتن من دألم ودحاحتن من دأل : 

 أ[/18]وهن أون أ  دأل ن ودلثفحححة دآلخرون من ذوي  ودحححد ما ن ودرا ابلفرضحححححححححححححح ححة
دألرحححتم: أون أم أ  دأل ن وأون أم دألمن وأون أ  دألم. ودجلححدد  دألروع دلى دلعاس: 

وهي أم أ  دألمن ودألخراي  يرحن ابلفرضحححححححححححححح حححة. وكححح د  ذوي دألرححححتمودححححدة ما ن من 
 

من حححى ون  حححل  تنن أون  حححل  تن دجلنزجتينن دحلافين صحححتحب أ  ين حححا وحم دن رو   هن:   (1)
دا  ت كعب د  هب دحلافين من ت ححححححتأ فس: دل ححححححري دل ححححححغرين وكعت  "دل ححححححفة"ن وكعت  "دلرهن"ن 

ن  13/38اتريب وغحححححدد :  ن2/202دلاجنم دلزدهرة:  ه. )دأظر:211: تنيف و"أند ر دلفعحححححتو ". 
 .  (2/186دجلندهر د   ة: 

ن من حىن قتض من ك تر  ق تء دحلاف ةن تفقس دلى حم د ون  ود  حى ون أابن ون صحدقةن أهن:   (2)
تنيف  ححححاة:   "إح ت  دلق تس". دحل ححححنن من ت ححححتأ فس: "دحلجة دل ححححغري"ن "دحلجة دلا ري"ن "دجلتمع"ن

 (.226ن اتج دلرتدجن: 2/170ه. )دأظر: أخ تر دلق تة: 221
ن دلشححححححححححححححر  242-9/239هنحتيحة د رلحب:  ن5/59دلع ح يحب:  ن30/25دأظر: )د   ححححححححححححححنط:  (3)

دل فر دلردئا:  تا لححة ن 186ن  ححححححححححححححر  دل ححححححححححححححردج ححة: 6/51ن روضحححححححححححححححة دلرححتل ني: 6/544دلا ري: 
8/580.) 
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لفرضحح ة وهن ابيع ححتدا دلعد  يف كل  رجة؛  في دلثتلثة مثتأ ة أجدد : ودحد ما ن يرا 
ن ومثححححتين جححححدد : أروع يرحن ذوي دألرحححححتمأون أ  أ  دأل ن ودل حححححححححححححح عححححة دل ححححتقنن من 

 . (1)رحتمذوي دألابلفرض ةن وأروع من 
 ذلك:  أمثلة

أم أ  دألمن وأون أم دألم. داد د ازلني د ت  أل  أم دألم؛ ألأس أ ححححح ان ودلى رودية        
أ   ححححححل  تن دلثلثتن ألم أ  دألم ودلثلث أل  أم دألمن ودلى رودية د  ححححححى دلال ألم أ  

 دألم.
للثتينن أون أم أ ن وأون أ  أم. داد د ازلني د ت  لألو ن ودلى رودية د  ى د ت         

 ودلى رودية أ   ل  تن دلثلثتن دلثتين ودلثلث لألو .
أون أ  أمن وأون أم أ . د ححت  للثححتين داححد د ازلني وداححد من يرجح ابل حححححححححححححح ا إىل        

 دلندرا من أهل دلقردوةن وأمت دلى دلظتهر دادهن  تلثلثتن للثتين ودلثلث لألو .
زلني د ت  و ا  ت أ فني   انن وني أم دألم وأم أون أم دألمن وأون أم دأل . داد د ا      

 دأل   رضت  ور د ن وداد أهل دلقردوة: دلثلث لألو ن ودلثلثتن للثتين.
أون أ  دألمن وأم أ  دألمن وأون أم دألم. د حححت  داحححد د ازلني للثحححتلحححثن وداحححد أهحححل       

ن لألولني لل كر مثل دلقردوة دلى رودية د  ححححححححححى لألولنين ودلى رودية أ   ححححححححححل  تن دلثلثت
 حل دألأث نين ودلثلث للثتلث.

أون أ  أم دأل ن وأم أ  أم دأل ن وأون أ  أ  دألمن وأم أ  أ  دألم. داد د ازلني       
د ت  لألولنين وداحد أهل دلقردوة  عحل أحفاث  لألولني دل ين من ج حة دأل  وليخرين من 

ثلثحتن وني دألولني أحفاث  ودلثلحث وني دآلخرين أحفاث ن ج حة دألمن   دلى روديحة دجلنزجحتين دل
ودلى روديححة د  ححححححححححححححى دلثلثححتن لألو  من دألولني؛ ألأححس أون أم دأل  ودلثححتين أمححسن ودلثلححث 

 .(2)لألو  من دألخريين؛ ألأس أون أ  دألم ودلثتين أمس
 

 (45-9/44دأظر: )دل  تن:   (1)
 وصنرهتت: (2)
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 دألخند ن ودخلتال ن ودلع ت ن ودألد تم من دألم. ومن األصنا :   
 عاد د ازلني دألخند  ودخلتال  مبازلة دألم؛   ق حن د ت  و ا ن داد دالأفرد  دلى ح حب  

مححت أيخحح ون من تركححة دألم لن كححتأحح  د  عححة. ودخعلفند يف دلع ححت  ودلعن لألم:   ا ن من 
ن وما ن من يازلحس مازلحة دلعن لألونينن وما ن من قحت  (2)وهن دألظ ر (1)يازصن مازلحة دأل  

 . (3)دلع ت  د فرتقت  كتألد تم د فرتقنين وما ن من قت  هن مبازلة دجلدة

 

 د  ى    دجلنزجتين د ازلني  
 2 3×3= 9 3 

 2 4 2 1 أ  أ  أم أ 
 - 2  1 أم أ  أم أ 
 1 2 1 - أ  أ  أ  أم
 - 1  - أم أ  أ  أم

  
ن  243-9/242ن هنتية د رلب: 8/180ن دحلتوي: 26-30/25دأظر ه ه دألمثلة: )د   حححححححححنط:

ن  حححححححححر  109-2/108 عح دلقريب: ن 53-6/52ن روضحححححححححة دلرتل ني: 5/545دلشحححححححححر  دلا ري: 
 (.  188-186دل ردج ة:  

: "ألهنححت تححديل إىل د  حح  أب ؛ إذ هي أخحح  أ  د  حح ". )دأظر: هنححتيححة يف دلع ححة قححت  دإلمححتم (1)
 ن8/174ودأظر: )دحلتوي:  (.9/218د رلب: 

)أ حححححححححححححىن    ودأظر: (.6/53قت  دلانوي: " تألصحححححححححححححح أهنن كتأل ". )دأظر: روضحححححححححححححة دلرتل ني:  (2)
 (.6/13ن هنتية دحملعتج: 6/394حتفة دحملعتج:  ن3/22د رتلب: 

د ر ود حد هللا رضححححححححححححححي هللا دا  حت   ن ازص  ؛   ن  حأمحت دلع حت   حتخعلا د ازلنن قحت  د حتور ي: ) (3)
ودلرودية د شححح نرة   .ووس قت  دلا عي ودحل حححن ون صحححتح نوهي إحد  دلروديعني دن دلي نمبازلة دأل 

وقد  .روهنوكأهنن ذكل   ؛دن دلي أهنن مبازلة دلعنن وهن قن  دلشحححححع  وحيىي ون ا م وضحححححردر ون صحححححر 
دلع ة مازلة وات  دإلخنة وولد دألخند  مبازلة  حاي دن دلثنري وأ  د  د وحم د ون  تمل أهنن أزلند  

-9/218(. ودأظر: )هنحححتيحححة د رلحححب: 8/175". )دحلحححتوي: وأزوصحححت مع غريهن مبازلحححة دأل  ندجلحححد 
 (.6/53ن روضة دلرتل ني: 6/546ن دلشر  دلا ري: 219
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  ن جعل ن مبازلحة دأل ن أو دلعن لألونين دلى د رتدق ن قحت : إذد دأفر ن ق ححححححححححححححن د حت    
و ا ن حب حححححححب د حححححححعفقتق ن لن كتن دأل  هن د   . ومن أزصن مازلة دألد تم د فرتقني 

لأل ن   دلع حة لألم. ومن جعل ن كحتجلحد أ ححححححححححححححقب دلع حة  قحدم دلع حة لألونينن   دلع حة
لألم و حححححححححححن  وني دلع ة لألونين ودلع ة لأل . قت  دإلمتم: "ودلى ه د ال ي حححححححححححعق ن يف 

. وإذد دجع عح  دلع حت  ودخلحتال  ودألخند ؛ (1)دلع حة لألم إال أن  عحل كحتجلحدة أم دألم"
 كل ودحد من دلا ححححححح  ني مت يععرب  تلثلثتن للع ت  ودلثلث لألخند  ودخلتال ن ويععرب يف

 . (2)يف جي ع د ت  لن دأفر  أحد دل افني
وأمححت أهححل دلقردوححة  قححتلند إذد دأفر   دخلححتال ن  حح ن كححتأحح  ودحححدة أخحح   جي ع 
د ت ن  حححححححححححححندء كتأ  أل  وأم أو أل  أو ألمن وإن كن أكثر؛   ن كن من ج ة ودحدة 
ق حححن د ت  و ا ن ابل حححنيةن وإن دخعلف  دجل ة قدم  دخلتلة من دألونين   من دأل    

  . من دألمن ودألخند  د افر ون كتخلتال
وإذد دجع ع دألخند  ودخلححتال ن  حح ن كححتأند من ج ححة ودحححدة ق ححححححححححححححن د ححت  و ا ن 
للح كر مثحل حل دألأث ني ولن كحتأند من ج حة دألمن وإن كحتأند من ج حت  قحدم من دخعم 

 ن  من دخعم وقردوحححة دألم وقردوحححة دألونين ولن كحححتن أأثىن   من دخعم وقردوحححة دأل ن
دجع ع دألد ححتم من دألم ودلع ححت  من دألم  ححت ححت   ودلع ححت  د افر د  كححتخلححتال . وإذد

 و ا ن لل كر مثل حل دألأث ني. 
 ححححححححححححححندء  نوإذد دجع عحح  دلع ححت  ودخلححتال   للع ححت  دلثلثححتن ولل ححتال  دلثلححث

دتفق  دجل ت  أو دخعلف  دلى د شحح نرن ودن أ  ين ححا أهنت إذد دخعلف  قدم أقن  
عرب يف كل ودحد من دلا حححححححح  ني مت يععرب يف دد  ندل ححححححححافني ج ةن   إذد ق ححححححححن د ت  أحفاث  

 

وهن  (. لان دلححح ي يف هنحححتيحححة د رلحححب: كحححتجلحححدة أم دأل .9/219دأظر: )هنحححتيحححة د رلحححب:  (1)
 دل ند .

ن دلشحر  220-9/218ن هنتية د رلب: 175-8/174دأظر م هب أهل دلعازيل: )دحلتوي:   (2)
:  عح دلقريحبن 270-2/269ن هنحتيحة دصحدديحة: 54-6/53ن روضحححححححححححححححة دلرحتل ني: 6/546دلا ري: 

2/109.) 
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  قححححدم من يححححديل ابألونين   من يححححديل ابأل    من يححححديل  نجي ع د ححححت  داححححد دالأفرد 
 .(1)ابألم

 أمثلة ذلك:
حفا ختال  مفرتقت . داد د ازلني د ت  و ا ن دلى مخ حححححححححححححة ك ت لن ورحن من 

ن وداحد أهحل دلقردوحة هن لل حتلحة من (2)دألم: لل  من دألونين حفححةن ولألخريني  حححححححححححححح  حتن
 دألونين.

حفحة أخند  مفرتقني. داد د ازلني دل حححححححححححدس لل ت  من دألمن ودل تقي لل ت  من  
 دوة هن للثتين.ن وداد أهل دلقر (3)دألونين

 

  ن5/109دالخع حتر لععل حل د  عحتر:  ن20-30/18مح هحب أهحل دلقردوحة: )د   ححححححححححححححنط: دأظر  (1)
-749دلعع ة: كعت  دلفردئض: ن61-5/60دلع  يب: (. ودأظر: )196-194 ححححر  دل ححححردج ة:  

 (.ن6/546ن دلشر  دلا ري: 218-9/217ن هنتية د رلب: 751
وم هب د ازلني أن د ت  و ا ن دلى ح حححححححححححححب د حححححححححححححعفقتق ن من أم د   ن لن  قت  دإلمتم: " (2)

ن  ت ت  إذن وني دخلتال  دلى مخ حححححححححة ك ت لن  كتأ  هي د  عةن   دل حححححححححف ح م هب دلي يف دلر 
 ورحن أم د    ابلفرض ودلر .

س لل تلة من دألمن ودل تقي وني دخلتلة من دأل  ودألمن : دل ححححححححححد ودلى أصححححححححححل دون م ححححححححححعن  يف دلر 
   (. وصنرهتت:9/220)دأظر: هنتية د رلب:  ."ودخلتلة من دأل  دلى أروعة
 5←6 ابلا  ة لألم لن كتأ  د  عة 

 3 أخ  ش ختلة  ق قة
 1 أخ  أل  ختلة أل  
 1 دخ  ألم ختلة ألم 

 

   وصنرهتت:دلى ق تس تنريث ن من أم د   ن  (3)
 6 أ  ع ن إىل أم د    

 5 أخم  ق ا خت   ق ا
 - دخم أل  خت  أل 
 1 أخم ألم خت  ألم
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أهححل دلقردوححة د ححت  كلححس لل ححت   / [18] ولن دجع عند ودخلححتال  د فرتقححت   عاححد
د حت  ص حت كح لحكن   (1)ودخلحتلحة من دألونين للح كر مثحل حل دألأث نين وداحد د ازلني ]حلثحت[

 .(3)ن ود عشالس دإلمتم(2)وحلثس لل ت  ودخلتلة من دألم ك لك 
حفحححة أخند  مفرتقني وحفا د ححت  مفرتقححت . داححد د ازلني حلححث د ححت  وني دخلححت  من 
دألونين ودخلت  من دألم دلى  ححححححححححعةن ودحد ما ت للثتين ودخل  ححححححححححة دل تق ة لألو ن ودلثلثتن 
دل ححتق ححتن  رجححتن دلى دخلف  يف تازيححل دلع ححت ؛ إن جعلن كححتألد ححتم    ححت للع ححة من 

 

 
 .دل ند  مت أح عسو يف دألصل: حلث.  (1)
 وصنرهتت:   (2)
دحححححححححححححححاحححححححححححححححد     نيحححححححححححححححححزلححححححححد ا د ححححححححححححححححححححححدا 

 دلقردوة
 

   3×3= 9 1×3= 3 
 2 1 4 2    ق ا أخم خت   ق ا
 1  2   أخ   ق قة ختلة  ق قة 
 - - - - - أخم أل  خت  أل 
 - - - - - أخ  أل  ختلة أل 
1 أخم ألم خت  ألم

3 1 2 - - 

 - - 1   أخ  ألم ختلة ألم
 

؛     جعلات د ت  وني أوال  دألخم من دألم مق ححححححنمت ابل ححححححنية دلى وه د مشححححححالح ث قت : " (3)
ودإل ان وهتهات   لات دل كر دلى دألأثى يف أخنة دألم من ق ل أم  تن وإن كتأند يرحنهنت لن  دل كنر 

محتتح  ابل ححححححححححححححنيحة؛ وم ىن دلعازيحل يف هح ه دألوند  دلى ددع حتر دإلرا من دألم لن كحتأح  هي د  عحةن  
من دألمن ودلح ي حيقا ذلحك أ  قحدر  دلثلحث لل حت  ودخلحتلحة من دألمن ومحت ذلحك إال الدع حتر دلعنريحث 

 (.9/221)دأظر: هنتية د رلب:  ."  جب ددع تر ق تس دلعنريث ما ت
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أل    ن و ا ن دلى مخ ححححححححححححححة: للع حة لألونين حفححة ك حت يرحن ن وإن جعلن كحت(1)دألونين
 .(3). وداد أهل دلقردوة دلثلثتن للع ة من دألونينن ودلثلث لل ت  من دألونين(2)من دأل  

 

 صنرة د  ألة داد أهل دلعازيل دلى دلقن  أن دلع ت  كتألد تم: (1)
   3×6   6/1    18 

1 أخم ألم    خت  ألم
6 1    1 

1    أم    خت  ش
 5    5      أخم ش 1    3

 -    - -    أخم أل     خت  أل 
 12       2         دن ش د ة ش

 -       -    -    دن أل  د ة أل 
 -       -    -    دن ألم د ة ألم

 
 :أن دلع ت  كتأل دلقن    ىصنرة د  ألة داد أهل دلعازيل دل (2)

   3×30   6/5 6/5×12 90 
1 أم خت  ألم

1 أخم ألم 1 3
6 1  5 

 25  5   أخم ش    خت  ش
 -   - أخم أل   -  خت  أل 
1 أخ  ش 2   أ  د ة ش

2  3 36 
1 أخ  أل     د ة أل 

6  1 12 
1 أخ  ألم  -  د ة ألم

6  1 12 
 

 :  داد أهل دلقردوة وصنرهتت (3)
 

 3 
 2 خت   ق ا
 - خت  ألم

 - خت  أل 
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 فرع
أوال  دألخند  ودخلحححححتال  ودلع حححححت  ودألد حححححتم من دألم داحححححد د ازلني مبازلحححححة اابئ ن     

وأم تهتن داد دالأفرد  ودالجع تعن ومن  ححححححفل ما ن ير ع ورات  ورات ن   ن  حححححح ا وع حححححح ن 
إىل ودرا قدمن وإن د حححححححححححححعنود يف ذلك ق حححححححححححححن د ت  وني دل ي يديل هؤالء هبن حب حححححححححححححب 

ل ودححد ما ن ق ححححححححححححححن وني د حدلني وحس حب حححححححححححححححب د ححححححححححححححعفقحتق ن من د  ح ن   حت خم كح 
 . (1)د عفقتق ن ماس لن كتن هن د   

وداد أهل دلقردوة إن دخعلفند يف دلدرجة أ قب دألقر  دألوعد وال حت ن حىت تقدم     
وا  دخلتلة لألم دلى دون وا  دخلتلة لأل  ودألمن وإن د ححححححححعنود    ت:   ن دأفر  دألخند  

 حة قحدم دلح ين هن من دألونينن   دلح ين من دأل ن   أيخح  ودخلحتال ؛  ح ن دخعلفح  دجل
دلح ين هن من دألمن وإن مل ختعلا ورحند كل ن.   دلاظر داحد أ  ين ححححححححححححححا إىل أوحددهننن 
  ق ححححححححححححححن و ا ن للحح كر مثححل حل دألأث نين وداححد حم ححد إىل وقنع دالخعف  يف اابئ ن 

  .(2)وأجدد هن ك ت مر يف أوال  دألخند  ووات  دإلخنة
وأوال  دلع ت  داد دأفرد هن كأوال  دألخند  ودخلتال . وإذد دجع ع دل ححححححححافتن  ثلث    

د حت  ألوال  دألخند  ودخلحتال ن وحلثحته ألوال  دلع حت  ك حت مر يف اابئ نن ويععرب يف كحل 

 

 2 د ة  ق قة
 - د ة ألم

 - د ة أل 
 

ن روضححححححححححححة دلرتل ني: 6/547ن دلشححححححححححححر  دلا ري: 223-9/220دأظر ه ه دألمثلة: )هنتية د رلب: 
 (.2/109:  عح دلقريبن 270ن هنتية دصددية:  6/54

: نين روضة دلرتل 6/547ن دلشر  دلا ري: 9/226ن هنتية د رلب: 8/175دأظر: )دحلتوي:  (1)
 (.4/15ن مغين دحملعتج:  2/109:  عح دلقريبن 6/55

ن  ر  دل ردج ة:  61-5/60ن دلع  يب:  22-30/20دأظر د ردجع دل توقة مع: )د   نط:    (2)
196-198.) 
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من دل افني مت يععرب   س داد دالأفرد . وإذد دجع ع مع أوال  دل افني وات  دألد تم من 
 .(1)دألونين أو من دأل  ومل ختعلا دلدرجة قدم وات  دألد تم ل  ق ن إىل دلندرا 

 آخر
هتحت داحد د ازلني مبازلحة دجلحد أم دألمن وأد حتم حت ود حتهتحت مبازلحة دجلحد أخند  دألم وخحتال    

م. وأخند  دأل  وخحتالتحس مبازلحة دجلحدة أم دأل ن ود حت  دأل  داحد من أز  د حة أ  دأل
د    مازلة أو س مبازلة دجلد أ  دأل ن وداد من يازصت مازلة د س مبازلة دن دأل ن   ق حححن 
د ت  و ا نن ومت ح ححححل لال ما ن جعل  عل لل دلني وس حب ححححب د ححححعفقتق ن لن كتن 

علنن كحل خحت  وخحتلحة مبازلحة دجلحدة دل  هي أم حتن وكحل هن د  ح . ودلى هح د دلق حتس  
 .(2)دن ود ة مبازلة دجلد دل ي هن أونهت

وأهحل دلقردوحة يععربون يف أخند  دألم وخحتالهتحت محت ددعربوه يف أخند  د  ح  وخحتالتحسن      
وكح لحك يف د حتهتحت داحد دأفرد هن.  ح ن دجع ع أد حتم حت ود حتهتحتن  حت حت  و ا ن للح كر مثحل 

دألأث ني دلى د شحححححححححححححح نرن ويف روديححة: أهنن إن كححتأند من دألونين أو من دأل  قححدم حل 
دألد حتم. ولن دجع ع أد حتم حت ود حتهتحت وأخندصحت وخحتالهتحتن  حتلثلحث لألخند  ودخلحتال ن 
ودلثلثتن لألد تم ودلع ت  ك ت إذد دجع ع د نمة د    وخؤولعس. ود نمة دأل  وخؤولعس 

 .(3)دالأفرد  ودالجع تع كع نمة دألم وخؤولع ت داد
وإذد دجع ع قرداب  دألونين  لقردوة دأل  دلثلثتن ولقردوة دألم دلثلثن ويق ححن أ حح ب      

كل صححححححححححححاا ما ن ك ت يق ححححححححححححن جي ع د ت  إذد دأفر ود؛  ثلثت دلثلثني لع ت  دأل  وحلثس 
ألخندلس وختالتسن وحلثت دلثلث لع ت  دألم وحلثس ألخندصت وختالهتتن  ححندء كتأ  دلقردوعتن 

 

 .(753-752مع: )دلعع ة: كعت  دلفردئض/ د ردجع دل توقة (1)
روضة دلرتل ني:  ن6/548ن دلشر  دلا ري: 9/233هنتية د رلب:  ن8/174دأظر: )دحلتوي:  (2)
 (.4/15ن مغين دحملعتج:  2/110  عح دلقريب:ن 6/56

تا لة  ن754دلعع ة: كعت  دلفردئض/ ن24-30/23دأظر د ردجع دل حححححححتوقة مع: )د   حححححححنط:   (3)
 (.8/584دل فر دلردئا:  
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أم الن حىت لن خلا دن أمحس وخحتلحة أو حس؛ يانن دلثلثحتن لل حتلحة ودلثلحث من جاس ودححد 
 . (1)للعن
ولن خلا حفا د ححت  معفرقححت  وحفا خححتال  معفرقححت  ألو ححس ومثل ن ألمححس؛      

 على دل ححححححححححححححف ح داحد أهحل دلقردوحة حلثحت دلثلثني لع حة دأل  من دألونينن وحلث حت خلحتلعحس من 
من دألونينن وحلثس خلتلع ت من دألونينن وت قب دل تق ت . دألونينن وحلثت دلثلث لع ة دألم 

وداد د ازلني أ حححححا  حححححدس د ت  خلتال  دأل ن وأ حححححفس دآلخر خلتال  دألم؛ لعازيل ن 
مازلة دجلدتنين ودأل ححححددس دخل  ححححة لع ت  دأل ؛ ألهنن كأ  دأل ن  ون د ت  دألم؛ 

 .(2)ألهنن كأ  دألم
 
 
 
 
 
 

  

 

 (.6/548دلشر  دلا ري:  ن 756دلعع ة: كعت  دلفردئض/ن 30/24دأظر: )د   نط:   (1)

   (.6/56ن روضة دلرتل ني: 549-6/548)دلشر  دلا ري: دأظر:   (2)
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 الفصل الثان 
 عند االجتماع ترتيب األصنا يف 

قحت  د ازلنن: إذد دجع ع ذوو دألرححتم ياز  كحل ودححد ما ن مازلحة دلندرا /أ[19]
دلح ي أ ىل وحسن ويقحدر دجع حتع دلنرححة د حدىل هبنن  ح ن مل حيجحب وع حححححححححححححح ن وع ححححححححححححححت  ورا 
د دلنن هبنن وإن حجب وع حح ن وع ححت  جر  دحلجب ك لك    ن أ يل هبنن ودالدع ت  

ن   ذد دجع ع  وا  وا  ووا  أخ ؛  ت ت  و ا  ت (1)لى دل  ا إىل ودرا وعد ذلك د
أ ححححححفنين وإن دجع ع مخ ححححححة وين وا  ووا  أخ ؛  ل ا  دألخ  دلا ححححححا ودلا ححححححا 

ن وإن دجع ع دواححت واعني وواحح  أخحح  أل ؛  فوين دل اعني دلثلثححتن (2)دآلخر لل   ححححححححححححححححة
 ودلثلث ل ا  دألخ .

رححححتم وإن كثرود يرجعنن إىل أروعحححة أأندع: د اع نن إىل وقحححت  أهحححل دلقردوحححة: ذوو دأل     
د   ن وهن: أوال  دل ات ن ووات  دالون.  ود اع ي إل  ن د   ن وهن: دألجدد  ودجلدد  
دلفحت ححححححححححححححدونن د اع نن إىل أوني د  ح ن وهن: أوال  دألخند ن وواحت  دإلخنة. ود اع نن 

ومحح ه  ن دلظححتهر تقححدمي دلانع دألو     إىل أجححدد ه وجححددتححسن وهن: دلع نمححة ودخلؤولححة.
دلثتين   دلثتلث ورتت ب دلع حح ت ؛   ت  دم ينجد أحد من  روع د    وإن كتن يف غتية 

وإن قروندن ومت  دم ينجد أحد من أصححححنلس  ذوي دألرحتمدل ححححفلن  ف  ححححيء ألصححححنلس من 
 .(3) ف  يء ألوال  دألخند  ووات  دإلخنة ودلى ه د دلق تس

 

ن هنتية 6/57وضحححححححححححححة دلرتل ني: ن ر 6/549ن دلشحححححححححححححر  دلا ري:  9/257دأظر: )هنتية د رلب:  (1)
 (.   2/110:  عح دلقريبن 2/271ة:  دصددي

   صنرة ه ه د  ألة: (2)

  2×5 =   10 
 5 1 وا  أواتء وا  5

 5 1 أخ  وا  أخ 
 

ن دجلنهرة دلارية: 106-5/105ن دالخع حححححتر لععل حححححل د  عحححححتر: 30/27د   ححححححححححححححنط: )دأظر:  (3)
(. وأقل دإلمتم ذلك يف هنتية  8/578ن تا لة دل فر دلردئا:  171ن  حححححححححححححر  دل حححححححححححححردج ة:  2/310

 .9/256د رلب: 
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ن ورو  حم ححد دن أ  حا فححة روديححة أخر  وهي: تقححدمي دلانع (1)وهحح ه روديححة دللؤلؤي   
. ودتفقند دلى أن (2)دلثتين دلى دألو ن وقدم أون ين ححححححا وحم د دلانع دلثتلث دلى دلثتين

ن كحتن من دلع نمحة ودخلؤولحة وأوال هن من ولحد جحد أو جحدة أقر  إىل د  ح    ن أوىل م
 .(3)اب ريدا وإن وعد ممن هن ولد جد أو جدة أوعد وإن قر  

ن مع دألخند  ودخلحتال  ودلع حت ن ذوي دألرححتموإذد دجع ع دألجحدد  ودجلحدد  من     
 عاد أ  حا فة تقدم دجلدو ةن وداد صحححححححححححتح  س إن كتأ  دلع نمة من ولد جد أو جدة 
ت حححتو  دجلد ودجلدة د نجن ين يف د  حححألةن أو أوعد ما  ت  تألجدد  ودجلدد  أوىلن وإن 

 .(4)كتأند من جد أو جدة أقر  ما  ت   ن أوىل
   فرعان

: إمححت يف أوال  دل اححت ؛ أبن يانن ذوي األرحننامرابننة يف األول: قنند تتدنندد ال 
للرجححل واعححتن إلحححدد ححت واحح  ولألخر  دونن   ااح دالون دل احح ن  علححد واعححت ن   ي واحح  
وا  وا  دلرجل ووا  دون واعس. أو يف أوال  دإلخنة ودألخند ؛ أبن يااح أخن زيد من 

 .(6)(5)ألمس[  أمس أخعس من أو سن  علد واعت ن    ه دل ا  ]وا  أخ  زيد ألو س ووا  أخ س

 

دحل حححن ون زاي ن أون دلين دللؤلؤين دلانيفن منىل دألأ حححترن دلقتضحححين من أصحححفت  أ   هن:   (1)
ن  5/48ه. )دأظر: اتريب دإل ححححححفم: 204فةن كتن حت ظت  لقن  أصححححححفت  دلرأين تنيف  ححححححاة:  حا 

 (.151اتج دلرتدجن: 
ن ت  ني دحلقتئا: 4-30/3ن د   حححححححححححنط: 131-4/130دأظر: ) حححححححححححر   ع حححححححححححر دلرفتوي:  (2)
 .(6/792ن حت  ة دون دتودين: 8/578ن تا لة دل فر دلردئا:  6/243

 (.8/578ن تا لة دل فر دلردئا:  6/243ن ت  ني دحلقتئا:  30/27)د   نط:  دأظر:   (3)
 د  ت ر دل توقة.  (4)
 يف دألصل: وا  خت  زيد ووا  د عس. ودل ند  مت أح عس. (5)
وكح لحك تععحد دلقردوحة يف أوال  دألخند  ودألد حتمن أبن يااح خحت  دلرجحل د عحسن  علحد واعحت    ي   (6)

 (.6/550ن دلشر  دلا ري: 9/247د عس. )دأظر: هنتية د رلب: وا  ختلس ووا  
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 ت ازلنن ياظرون إىل ج ة دلقردوة؛  أي ت أ  ا إىل ودرا كتن صتحب تلك دجل ة 
أقر  إىل دلندران   ن د حححعنود يف دل ححح ا قدرود دجل ت  أ ححح تصحححت ن وحا ند ابإلرا هبت 

 . (1)دلى مت يقع  س دحلت 
وأمحت أهحل دلقردوحة:   ف حد ينرا ذد دلقردوعني هب حت معحت ن وأون ين ححححححححححححححا يقن  إن 
دتفا ذلك يف أوال  دل ات   ف ددع تر وععد  دلقردوةن    ححححني وني ه ه دل ا  ووني غريهت 
ممن يحححديل وقردوحححة ودححححدةن وإن دتفا يف دإلخنة ودألخند  ورا ابجل حححة دل  هي أقن ؛ 

هنحت واح  أخح  أل  ال وانهنحت واح  أخم ألم وتقحدم دلى  رتا واح  دألخح  د ح كنرة وان 
ن وهححح د أظ ر (2)غريهحححت. وإن دتفا ذلحححك يف أوال  دلع نمحححة ودخلؤولحححة ورا ابلقردوعني معحححت  

 .(3)داد ت
 تلثلث صت ابخلؤولةن ودلثلثتن لل  هي  (4) لن خلا وا  د ة ابل حححححححححححفة د عقدمة

دواة خت  ووا  دن ابلع نمةن   ف حححححححل صت مخ حححححححة أ حححححححددس د ت ن ولن كتن مع ت وا  
د ة أخر  ل  حححححح  ك لك  تلثلث لل  هي وا  خت  ابخلؤولة ودلثلثتن و ا  ت ابل ححححححنية 

. ولن (5)أخر   تلثلث و ا  ت ابلع نمة   ف حححححححل صت حلثت د ت ن ولن كتن مع ت وا  خت 
 

ن روضححححححححححححححة دلرحتل ني:  6/550ن دلشححححححححححححححر  دلا ري: 9/247ن هنحتيحة د رلحب: 8/182)دحلحتوي:  (1)
 (.2/11:  عح دلقريبن 3/23ن أ ىن د رتلب: 6/58

 (.6/550دلشر  دلا ري: ألهن ت  علفعتن. ) (2)

تا لة ن 184ن  حر  دل حردج ة:  5/108ن دالخع تر لععل ل د  عتر: 18-30/17)د   حنط:   (3)
 (.8/581دلردئا:  دل فر  

 أي وا  د ة هي وا  خت .  (4)
 لن   كفم د  ححححاا هات غري ودضححححح ودل ي يف دلشححححر  دلا ري وروضححححة دلرتل ني أوضحححححن وهن: "  (5)

خلا واح  أخم ألم هي واح  أخح  أل  ك حت صححححححححححححححنر ن وواح  أخح  أخر ن أو واح  أخم أخر ؛  
ورحح  إبححد  دلقردوعنين وهي أهنحت واح  دألخح  من دأل . ولن خلا واح  خحت ن هي واح  د حةن 

ت وا   ثتن و ا  ت ابل ححححححنية. ولن كتن مع  تلثلث ل ا  دخلت ن ودلثل ك ت صححححححنر ن ووا  د ة أخر 
". )دأظر: دلشححححححححححححححر  دلا ري:  لثحتن صحتن ألهنحت واح  دلع حةن ودلثلحث و ا  حت ابل ححححححححححححححنيحةخحت  أخر ن  حتلث

 (.6/58ن روضة دلرتل ني: 6/550
 صنرة د  ألة لن كتن مع ت وا  خت  أخر :  
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] حتلثلثحتن يانن وني دوا  دخلحت  أ ححححححححححححححفنين ودلثلحث وني دوا  دلع حة  (1)دجع عح  دلثفا 
ن   ف ححححححل لل ع ححححححفة ابلقردوعني أ ححححححا د ت ن ولل ع ححححححفة ابخلؤولة دل ححححححر ة (2)أ ححححححا[

 .(3)دل دسن وذد  دلع نمة دلثلث
. قحححت  أهحححل دلقردوحححة: خيرج الزوج أو الزوجنننة ذوي األرحنننامالثنننان:  ذا اجتمع مع    

ك ت يق حن دجل  ع لن دأفر ودن   ذوي دألرحتمأ ح ب من وجد ما  تن ويق حن دل تقي دلى 
وهن محححت -. ولل ازلني قنالن: أظ ر حححت(4)ود  رج للزوج أو دلزوجحححة كحححدين ينل من دلرتكحححة

 

  6 
1 وا  د ة هي وا  خت 

6 +  
2
3 5 

1 وا  خت  أخر 
6 1 

 صنرة د  ألة لن كتن مع ت وا  د ة أخر : 
  3 

 2 13  +  13  خت وا  د ة هي وا   
1 وا  د ة أخر 

3  1 
 

 وهن: وا  د ة هي وا  خت ن ووا  د ةن ووا  خت . (1)
 تلثلثتن الوا  دلع ة أ حفني ودلثلث الوا  دخلت  أ حفني. وه د مت يد    .دلعاس هن دل حند  (2)

 دل س كفم د  اا دآلي.
 صنرة د  ألة:  (3)

    6 
 2 13   23  وا  د ة

16  13   وا  د ة هي وا  خت   +
1
3 3 

 1 16    وا  خت 
 

ن ر  دحملعتر دلى 2/765دألهنر: ن ق ع 451مافة دل ححححححححححلنك يف  ححححححححححر  حتفة د لنك: )دأظر:   (4)
 (.6/792دلدر د  عتر: 
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: أن دجلند  ك لكن ودلثتين: أن دل تقي وعد  رض دلزوج أو دلزوجة يق حححححن (1)أور ه دإلمتم
. (2)و ا ن دلى أ ححح ة  ححح تم دل ين يدلنن هبن ذوود دألرحتم من دلنرحة مع دلزوج أو دلزوجة

ويعر  أصحححححفت  دلقن  دألو  أبصحححححفت  ددع تر مت وقين وأصحححححفت  دلثتين أبصحححححفت  
 ددع تر دألصل.

 أمثلة: 
اح  أخح  من دألونين. للزوجحة دلروعن ودل حتقي ل اح  دل اح  زوجحةن وواح  واح ن وو

داحد أهحل دلقردوحة. وداحد أصححححححححححححححفحت  دلقن  دألو  من د ازلني: للزوجحة دلروعن ودل حتقي وني 
كأن د    خلا   (4)ن وداد أصحححفت  دلقن  دلثتين(3)وا  دل ا  ووا  دألخ  ابل حححنية

 [/  19ة ]زوجة وواعت  وأخعت ن ولن كتن ك لك لاتأ  د  ححححألة من مثتأ ة: أ حححح ب دلزوج
 

أ  أ عد ء  ا رج أ ححححححححححححح ب   :ود  هب دل ي دل س دلععنيل ألهل دلقردوة ودلعازيل  ح ث قت : " (1)
أححد دلزوجني أ ححححححححححححححفحت كحتمفن أو روعحت كحتمفن وال يععحد ذلحك من دلرتكحةن ويق ححححححححححححححن دل حتقي وني ذوي  

دلى دلقنددد دل  م د هتن ويقدر كأن أ حححححححححححححح ب دلزوج مأخنذ من رأس دلرتكةن ك ت يؤخ   دألرحتم
 (.9/252)دأظر: هنتية د رلب:  ."دلدين

أ حححححححححححىن   ن6/58ن روضحححححححححححة دلرتل ني:253-9/252ن هنتية د رلب: 8/181دأظر: )دحلتوي:  (2)
 (.2/111: ن  عح دلقريب3/23د رتلب: 

 وصنرهتت: (3)
  4×2 = 8 

 2 1 زوجة زوجة
 3 3 وا   وا  وا 
 3  دخ  وا  أخ 

 

مبازلة دلندرا دل ي    أاز  كل ودحد من ذوي دألرحتمإ   وقد قت  دإلمتم تنضححححححححححح فت    ه  ن: " (4)
من   يديل وسن وأق ححححن د ت  و ا نن ووني دلزوجن أو دلزوجة دلى ح ححححب د ححححعفقتق نن   ن كتن ما ن

حيجب دلزوج أو دلزوجةن حج تن   تقتم   تم دلفري ة دلى ذلكن وحيفل م لع دل  تمن   ي قب  
دلزوج أو دلزوجحة    يحد ع إىل  من ذلحك أ حححححححححححححح حب دلزوجن أو دلزوجحةن   حت وقي من دل حححححححححححححح حتم حيفل.

دلى مت وقي من دل ح تم   ك ف من أصحل د ت ن وأق حن مت وقي من د ت  وني ذوي دألرحتم  أ ح    ت
 (.9/252)دأظر: هنتية د رلب:  ."دحملفنظة
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ما ت ودحدن وي قى  حح عة  عففظ تن   خترج أ حح ب دلزوجة كتمف  وهن دلروعن ي قى  ححعة 
 .(1)تق ن و ا  ت أ  تدت  

للزوج دلا حححححححححححححا  ولن خلف  زوجت ن ووا  وا ن وختلةن ووا  دن.  عاد أهل دلقردوة:  
ودل تقي ل ا  دل ا . ودلى قن  د ازلني دألو : للزوج دلا حححححححححححان ول ا  دل ا  أ حححححححححححا 

. ودلى قنصن دلثتين يانن (2)دلا حححا دل تقين ولل تلة  حححد حححسن ودلثلث دل تقي ل ا  دلعن
يف د  حححححححألة مع دلزوج وا  وأم ودنن ت حححححححح من دحين دشحححححححرن ي حححححححقب دلروع للزوجن ي قى 

خترج دلا ححححا دلعتم للزوج وهن  ححححعةن ويق ححححن دلا ححححا دل تقي و ا ن   ت ححححعة  عففظ تن  
 .(3)وهن  عة دلى دلع عة دحملفنظة

     
 

 

ن  عح 2/273تيححة دصححدديححة: ن هنحح 6/59ن روضحححححححححححححححة دلرححتل ني: 6/551دأظر: دلشححححححححححححححر  دلا ري:  (1)
 (.2/111: دلقريب

 وصنرهتت:   (2)
 2  6 12 
 6   1 زوج

 3 3 وا   وا  وا 
 1 1 أم   ختلة

 2 2 دن  وا  دن
 

د  ححححألة من دحين دشححححرن  تجيع  حححح تم من يف د  ححححألة غري دلزوجن تانن ت ححححعةن  قت  دإلمتم: " (3)
يف ه ه د  حألة دلى ت حعةن وت حح من   تجعل للزوج أ حا د ت ن ودق حن دل تقي وني ذوي دألرحتم

ة دل ين يديل هؤالء  مثتأ ة دشحححر: للزوج ما ت ت حححعةن ودلع حححعة دل تق ة تق حححن دلى مقت ير  ححح تم دلنرح
هبنن مع دلزوجن أو دلزوجةن   ذد ل ا  دل ا  من دلع حححححححعة دل تق ة  حححححححعةن ولل تلة  ححححححح  تنن وللعن مت 

 ا ححححححححححح ب دلزوج ال ياعقم دلى م هب دلفريقنين ولان يغري دلزوج   ".   قت : "وقين وهن  ححححححححححح ن
 (.9/253ب: )دأظر: هنتية د رل ."ح م ذوي دألرحتم

 (.2/111:  عح دلقريبن 2/273ن هنتية دصددية:  6/59دأظر ه د د ثت : )روضة دلرتل ني: 
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 خامتة
مرددحتة دلقر     حتن : "دلعنريحث ابلرحن تنريحث ابلع ححححححححححححححنوحةن وحدل حل: (1)قحت  دلقحتضححححححححححححححي 

.(2)وتف  ل دل كر دلى دألأثىن وح تزة د افر  ما ن للج  ع"

 

هن: ح حححني ون حم د ون أندن أون دلي د روزين دلقتضحححي ح حححنين  ق س خرد حححتن يف د حححرهن   (1)
و  ت   . )دأظر:  ه462تنيف  حححححححححاة:   وكتن أحد أصحححححححححفت  دلنجنهن ولس: دلععل ا دلا رين ودلفعتو ن

 (.10/163ن اتريب دإل فم لل ه : 2/135دألد تن: 

 (.3/21ن أ ىن د رتلب: 6/126: )دلاجن دلنهتج يف  ر  د ا تج: دلاقل داس يف  دأظر (2)
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 الباب السادس 
   يف حساب الفرائض

 الباب السادس يف حساب الفرائض، وفيه فصول. 
 الفصل األول

 (1)اعوهليف معرفة مقادير الفرائض ومستحقيها وخمارجها و 
فسببة،، نهاا تب ، نرة يف يف ا اب ت اةا ا الهصبن وهصبفه وهصبن  فأما مقدراهتا    

 ،(2)هصبفه، واللثلا  وهصبفا ا وهصبن هصبفا ا، وئ  قبت: اث:ا الهصبن وهصبفه و  ةه

 

الةول يف الثغ، يرال ملةا ، نهااا  فع الصبببببببببو  علب امل، ونال امليرا  ئ ا ا افع. ونهااا الريا    (1)
  فاي، الةيال، يرالا نال نياله ئ ا اا    فاي ام. ونهااا االقببببب ةاد، يرالا نر اذنر ئ ا اقببببب ة.  

الشببببببببببببببممل ئ ا ملثببه، ونهاباا امليبا، يربالا نبال امليرا  ئ ا نبال، ونبالب:  ونهاباا الغثبب،، يربالا نبالبه 
الفريضبببببببببب،ا ئ ا ا افة:، و م ا  ارية تببببببببببااناا فيةرا الهرا نث: ا ا الفرائض. )اه را الة ا 

 (.2/438، املصباح املهريا 11/481، لسا  الةربا 3/124، هتذيب الثغ،ا 2/284
. )حترير الفاظ  ، ف هرا اذهصبببببباملزايديف السببببباا  نث: اأرامل اصبببببا املسببببب ل،والةول يف االصببببب رحا 

،  4/377الوتببببببببببببببي ا  ،9/137، هنببببايبببب، امل ثبببببا 8/129واه را )احلبببباو ا  ،(247ال هبيببببها 
 (.4/52هتذيب اذمسامل والثغا ا ، 6/552، الشرح ال بريا 9/63، البيا ا 5/45ال اذيبا 

 نذاو ، و و الهصن. املراد   ع الهصن و و الل ن، فالض ري  ها يةود نث: ا ةة  (2)
1الفروض املرة يف  ما الهصن ف

1، والر ع  2
1، والل ن  4

2، واللثلا   8
1، واللثث 3

1، والسةس 3
6. 
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. واة نر  يا  نسبببببببببب حرياا، واذحوال ال  يسبببببببببب حروهنا (1)واللثلا  وهصببببببببببفا ا و  ةا ا
 . (2)فياا

فرض مخسببببب،ا الرو  ئ ا   ي ن ولة وال ؛ فالهصبببببن وإذا أردت معرفة أعدادهم
ولببة ا ن، والبهبب: املهفرديف نن ئرويف، و هبب: اال ن املهفرديف نهببة نببة  اوالد الصببببببببببببببثببب، 
واذربببب: نن اذ وين، واذربببب: نن اذب نهببببة نببببةناببببا. والر ع فرض ا ه ا الرو ، 
والروأب، واحبةيف اباهب: او االر، والل ن فرض الواحبةيف والةبةد نن الروأبا  رباصببببببببببببببب،. 

لا  فرض ا  ة،ا  ه ا الصبثب فصبانةا ، و ه ا اال ن فصبانةا  نهة نة  الولة وئروهتا، واللث 
واذر ا  لأل وين فصانةا ، واذر ا  لألب فصانةا  ئ ا   ي ن نةان اخ، و ن اإلانث 

، (3)الريت أترذ الواحةيف نهان الهصبن ئ ا اهفرد . واللثث فرض  ر ،ا اذ ، ووادةيف 
اذ  فصبببببببانةا . والسبببببببةس فرض تببببببببة،ا اذ  واذب، وادة، وادةيف، واال ها  نن اوالد 

و ه: اال ن نع  ه: الصبببببببببببثب، واذر: لألب نع اذر: لأل وين، والواحة نن اوالد 

 

ا  ريرب، -و م ال  تبببببببببببببببا  نثيابا امل لن-ولثفرضببببببببببببببي  يف نبة الفروض  رث  ر ا اذو   (1)
اللثلا  والهصن   .ا   ارول  ،نث:، مث اهرل ئ  نا حت ه و  ذاو م ا  اذار اوال ال سر اذ ال ةيل،

 .وهصن اا وهصن هصفه
الل ن   امث نبا فوابه و  بذا، اب   ارول ىنال سببببببببببببببر اذد  ريرب، القام، و م ا  ابذار اوال   االلباهيب، 

والسببةس وضببةفا ا وضببةن ضببةفا ا، او ارول الل ن وضببةفه وضببةن ضببةفه والسببةس وضببةفه  
 وضةن ضةفه.

 ا رير، ال وتب ، و م ا  اذار اوال ال سبر الوتب  مث اهرل د أ، واصبةة د أ،، ا   ارول االلالل،
 الر ع واللثث وهصن اا وضةن اا، او ارول الر ع وهصفه وضةفه واللثث وهصفه وضةفه.

ئناه، ال الب  نث: حا  ،74. )ال حف، اخلريي،ا  واملرصببببود نن الةبا ا  واحة، فاو افهن يف ال ةبري
 (.75، ال حريرا  املرضي،ا  3/265ا املة الفاظ ف ح  

 /ا، هسخ، امل  ب، اذز ري،.6-/ا4اه را ادرمل اللالث نن املخ وط، لوح،ا  (2)
و لك ئ ا اا  نع ادة نن  ،، والصبببوابا ادة نع اإلرويف يف  ةض اذحوال  ذا يف اذصبببا (3)

، الشبرح ال بريا  154اإلرويف لغري ا  االر نن نلثيه، و  ي ن نةام صباحب فرض. )اه را ال هبيها
،  6/132هجم الو ا ا ال ،2/322، ال ة يب يف الفره الشببافةما181، نهاا  ال الب ا 6/553

 (6/396، حتف، احمل ا ا 19-1/18 اف ح الرريب
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.مث  ببذا الفروض ليسبببببببببببببببب: فروض   المل ن ثرببا ،  ببا  م نريببةيف  حوال ارببة  (1)اذ 
 ، واملرصود اآل   يا  نن يس حراا يف حال، نا. (2) ياهنا

ونةد   المل اذصبببببها  احة ونشبببببرو  صبببببهفا ، وال ه ن اأ  اناا اثاا  ا وال 
االر ا، وهوضببببببببببببببحه  بيا  نن ه ن اأ  انه نن ا ا الفروض  ن فرضببببببببببببببه افرضببببببببببببببه؛ 
فالهصببببببن ال لرذا علفرض نع وأود  ه: الصببببببثب ملري ا واذا نع وأود  ه: اال ن، 

الرو  نع ا  اذر   ابباهبب:، وال أترببذا اذربب: نن اذب نع اذربب: نن  ولرببذا
 اذ وين، والروأا  الثذا  فرضا ا الر ع ال ي صو  اأ  انا ا. 

 .واذ  ة، اذصببببها  الثذين فرضببببام اللثلا  ال ي صببببو  اأ  اآل احة م نع اآلرر
يف ا  اذ  والسببببببببةس ال م  ع نن نسبببببببب حريه يف فريضبببببببب، واحةيف نع اذب ئال اذ  وادة

واذا ادة ال م  ع نةه ئال صبببببببببهفا  اذ  او  .و ه: اال ن ئ ا اا  نةاا  ه: الصبببببببببثب
ادبةيف ملري انبه و هب: اال ن، وابذا ال م  ع نع اذ  ئال صببببببببببببببهفبا  ولبة اذ  واذرب: نن 
اذب نع اذر: الشببببببرير،، واذا اذب او ادة و ه: اال ن نهة وأود  ه: الصببببببثب. 

 .(3)نن ا ا الفروض ن ثرا  فرة نر اول ال  اب وانا نن ه ن اأ  انه 
ا  ثث نا يبر: يف نسببببببببائا (5)و  يرد يف ال  اب وال السببببببببه، (4)والفرض والسببببببببا ع      

ادببة ئ ا اببا  نةببه  و فرض يف  ةض اذحوال؛ و لببك في ببا ئ ا اببا  يف املسببببببببببببببب لبب،   ع 

 

، ال ذاريف يف الفره  6/59،  وضبببببببببب، ال الب ا 6/553، الشببببببببببرح ال بريا 152ال هبيها  )اه را   (1)
 .(3/4، اتىن امل البا 89الشافةما 

و لك يف الباب اذول نن ا اب الفرائض "نرادير اهصبببببببببببامل  و  الفروض"، ادرمل اللالث نن  (2)
 /ا(، هسخ، امل  ب، االز ري،.6-/ا4املخ وط، الثوحا ا )

اللاين نن نرةن، ا اب الفرائضا " ر  ضبببببببببب  الوا   "، ادرمل اللالث نن ارة  يف الفصبببببببببا  (3)
 /ا(، هسخ، امل  ب، اذز ري،.3املخ وط، لوح،ا)

 .الصواب نا ا ب هو  ،ا )السادس(صايف اذ (4)
ومها ا     –إبمجاآل الصببببحا ، نثيه يف املسبببب ل   الة ري     - ثث نا  رم-يسبببب ةل اذا الفرض  (5)

، حتفبب،  3/7اببا ا  ابالن ا ن نبباس فيا با. اه را )اتببببببببببببببىن امل بالببا  -واب نع احبة الروأ 
 (.4/24، نغين احمل ا ا  6/404احمل ا ا 
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وتبببببببببببببةس ا   وزوأ، وأة وئرويف فثه  ثث الباام فرضبببببببببببببا ، او تبببببببببببببةس فر  ا   وأة 
 .(1)وئرويف
، فاملال (3)؛ فانثم اوال  ا  الو  ، ئ  ااهوا اثام نصبا  (2)خما    ذا الفروضوانا      

نرسو   يهام نث: نةد  ؤوتام، توامل ااهوا  او ا  او ئاناث . وصو اه يف اإلانث ا  ية ق 

 

 (.1/17، ف ح الرريبا 3/500قرح نش ا الوتي ا ، 128-8/127اه را )احلاو ا   (1)
 صو يف املس ل، اذو ا 

 12×3 36 
 6 2 ا 

 9 3 زوأ،
 7 7 أة 
 14/2  ئرويف ذ وين 7

 صو يف املس ل، اللاهي،ا  
 6×3 18 
 3 1 ا 

 5 5 أة 
 10/2  ئرويف ذب 5

 

ا اد املصببهن اخا   الفروض اصببول املسببائا، وئ  اا   يها ا فر  يف الوااع؛ ف خر  الفرض   (2)
1 و نرا   لك الفرض، ف لر  خمر  الر ع  

1ا  ة،، وخمر  السببببببببببببةس  4
تبببببببببببب ،، و  ذا. انا اصببببببببببببول  6

املسببائا فام حاصببا اله ر    خما   الفروض علهسببب اذ  ة، ئ  اا  يف املسبب ل، االر نن فرض،  
   اا  فياا فرض واحة ف صا املسال،  و خمر   لك الفرض.انا ئ
ا  و الةةد الذ  ار  نهه تبببببااناا، واياا ااا نةد يصبببببح نهه فرض  اصببببب رحا    صبببببا املسببببب ل،وا

املس ل، او فروضاا، او يهرسم نث:  وياا  فرض الذار اهلي  يف الهسب ئ  اا  نةه اهل:. )اه را  
 (.149ال حف، اخلريي،ا  ، 2/39، هناي، ااةاي،ا  1/35ا ، ف ح الرريب6/554الشرح ال بريا  

ذهنم  ارا  ه ذ يه، و هوا، فسببب وا نصبببب، االرأا  نصبببب،، والةصبببب، لغ،ا الةصببببا ا مجع نصبببب، (3)
، نربببباييل الثغبببب،ا 672، جم ببببا الثغبببب،ا 1/309اه را )الة ا  نصبببببببببببببببوا  ببببه، ا ا احببببا وا  ببببه.

نن يسب غر  املال ئ ا اهفرد، ويسب حق والفرضبيو  ار ثفوا يف اةرين الةصبب،، فرياا  و  (.4/340
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هسبببويف  ايرا  هث هه علسبببوي،؛ فو  ااهوا مخسببب، فاملال  يهام نث: مخسببب،، وئ  ااهوا تببببة، 
ه ن فاوات ، فال ا ر ا  املرياث حبسبببببببب املثك؛ فاو  يهام نث: تببببببببة،، ف نا ئ ا ان هث ه

. واذا لو ان ق (1)في و  ملة ر، الهصببببببببببن هصببببببببببفه، وملة ر، الر ع   ةه، وملة ر، الل ن  هه
 ببذا الة يق ن يرببا  ونببا ، مث نببا  ن يرببه فو  ببه نوايل نة رببه، وليل  لببك ذهنن و  ن 

ئهسا  نبةا  ورثن ا ه ،   ان ق  /ا20و الوالمل لذلك،  ا ذهنن ير ن  ه. خبر  نا ئ ا
مث نا  احةمها ورثن ا ها ، مث نا  اآلرر ورثن نشببببببببببببببريف ا هامل، مث نا  الة يق، فو  

 نريا ه ي و   يهام علسوامل؛ ذ  اصا الة ق واحة. 
صبببببببثب، ؛    ااهوا  او ا  وئاناث  اوالد (2)و غريا  نصبببببببب،وئ  اا  يف الو  ، نن  و      

اروا ؛ فاملسب ل، نن نةد  ؤوتبام، ل ن يةة اا  ار  (3)او اوالد ا ن، او ئرويف، واو 
؛ فو ا اا  الو  ، ا ه  و رث  ها  فالرسبب ، نن تبببة،، وئ  (4)اهلي  حذ ا  نن ال سببر

ااهوا  ر ،  ه  وا  ع  ها  فالرسببببببب ، نن نشبببببببريف، وئ  ااهوا تببببببببة،  ه  وتببببببببع  ها  
 شرين.فالرس ، نن احة ون

وئ  اا  الو  ، او  ةضبببام اصبببحاب فروض ف خا   الفروض املذاو يف تببببة، نهة       
اد او ا ا ها ، و ر ،، وا  ة،، وتبب ،، و اهي،، وا ها نشببر، وا  ة، ونشببرين، وئ  قببت: 
اث:ا ا ها  وضبببببببةفاا وضبببببببةن ضبببببببةفاا، و ر ، وضبببببببةفاا وضبببببببةفاا وضبببببببةفاا  راث ؛ 

 ،، والر ع نن ا  ة،، والسببببةس نن تبببب ،، والل ن نن فالهصببببن نن ا ه ، واللثث نن  ر
 

 .اا  ار يةيل ئ  املي:  هفسببه او  ذار. واياا  الباام نن  و  السبباا ، ئ ا اا  نةه  وو تبباا 
 (.3/6، اتىن امل البا 247، حترير الفاظ ال هبيها  4/346اه را )الوتي ا  

نث: حتفب، احمل با ا  ، حباقببببببببببببببيب، الشببببببببببببببرواين4/54نغين احمل با ا ، 2/40هنبايب، اابةايب،ا اه را ) (1)
 (.3/23، حاقي، الرنثم ال بري نث: اتىن امل البا 6/428

 م الهسبببببويف الريت فرضبببببان الهصبببببن والةصبببببب، علغريا   .الصبببببواب نا ا ب هيف اذصببببباا لغريا، و  (2)
اه را )الشببببببببببببببرح ال بريا   يصببببببببببببببر  نصببببببببببببببب، إبروهتن.واللثلا  و ن البها  و ها  اال ن واذروا   

 (.1/150، قرح الفصول املا ،ا  248ل هبيها  ، حترير الفاظ ا6/455
   ذا يف اذصا، ولةا الصوابا )و(. (3)
، الغاي، 6/61،  وضببببببببببب، ال الب ا 6/555، الشبببببببببببرح ال بريا 9/286اه را )هناي، امل ثبا  (4)

 (.4/54، نغين احمل ا ا  1/35ا ف ح الرريب، 2/687د اي، الف وى   الرصوى يف
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 باهيب،، واال هبا نشببببببببببببببر وا  ع ونشببببببببببببببرو  ارأبا  نن اأ  باآل فرضبببببببببببببب  خم ثف  نث: نبا 
 . (1)تي يت

فبب نببا الهصببببببببببببببن فر ي و  ئال نع احتبباد الفرض، واذ  ةبب، الببباايبب، اببة ا و  نع احتبباد   
الفرض واة ا و  نع ار رفه. فو    ي ن يف املسبب ل، ئال فرض واحة، فاملخر  امل رو  
نن  لك الفرض  و اصبا املسب ل،، فو  اا  الفرض الهصبن فاملسب ل، نن ا ه ، او الر ع 

 ت ،.ف ن ا  ة،، او السةس ف ن 
وئ  اا  فياا فرضبببا  ف الر، فو  ااان نن خمر  واحة اسبببةس وتبببةس، و ثث و ثل ، 
فذلك املخر  اصببببا املسبببب ل،. وئ  ااان نن خمرأ ؛ فو  ااان ن ةارث  الثث وتببببةس، 
وهصببببن وتببببةس؛ ف الر املخرأ  اصببببا املسبببب ل،، و و السببببةس يف امللال املذاو . وئ  

ا ببا ئ ا اأ  ع   -(2)آرر نث: نببا تببببببببببببببيبب يتومهببا الثببذا   يها ببا نببةد -ابباان ن وافر  
السبببببببةس والل ن، فو   يها ا نوافر، علهصبببببببن؛ ذ  خمر  اا نها ا هصبببببببفا  صبببببببحيحا ، 
ضببببر : وفق احة املخرأ  يف مجيع اآلرر، ئنا  ر ، يف  اهي،، او ا  ة، يف تبببب ، ي و  

يه ، ا  ة، ونشبببببرين، و و اول نةد له تبببببةس و ن، فاو اصبببببا املسببببب ل،. وئ  ااان ن با
ا ا ئ ا اأ  ع اللثث والر ع؛ ضببببببببببر : احة املخرأ  يف اآلرر، ئنا  ر ، يف ا  ة،، او 

 . (3)ا  ة، يف  ر ،، اصري ا ين نشر فام اصا املس ل،، فذلك اول نةد له  ثث و  ع

 

،  4/374، الوتي  يف املذ با 8/135، احلاو ا  274الفره الشافةما اه را )الثباب يف و   (1)
 (.42-2/41، هناي، ااةاي،ا5/44ال اذيبا 

  ،286و 9/132وزاد امل  ررو  اصبث ، ومهاا  اهي، نشبر، وتب ، و ر و . )اه را هناي، امل ثبا  
قببببببرح  ، 502-3/501قببببببرح نشبببببب ا الوتببببببي ا  ، 2/347، ال ة يبا 6/555الشببببببرح ال بريا  

 (.3/24اتىن امل البا ، 1/396االفصول املا ، يف نوا يث اذن،

 .132اه را ص (2)
، هناي، 500-499، افاي، الهبيها  6/61،  وضبببببب، ال الب ا 6/555الشببببببرح ال بريا )اه را   (3)

 (.151، ال حف، اخلريي،ا  6/430ين احمل ا  نع حاقي، الشرواينا  غن، 41-2/40ااةاي،ا
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 قلت:  (1)هذا ضابطه، فإذا أردت تفصيله
اا فريضببب، فياا هصبببن او هصبببن ونا  رم فام نن ا ه ، واذول يف صبببو ا ا 

 (2)زو  وارب: نن اذ وين، وزو  وارب: نن اذب، واللباين يف مخلا زو  ونباصببببببببببببببب
ملري فرآل ا خ،  ه: او  ه: ا ن وناصببببببببببببببب ليل يف د أ اا، ار: نن اذ وين او نن 

 اذب وناصب ليل يف د أ اا. 
 ثث ونا  رم، و لك يف  رث صببببببو ا ا  ونصببببببب،  واا فريضبببببب، اح ي  فياا ئ 

ليل  فرآل وال اروين وال اخ نع ار:، وواذا ا  ف ا فوااا وناصبببببببببببببب نن اذصبببببببببببببول 
 (4)، أة و ر ، ئرويف او اروا  وار: او اخ و رث اروا ، فوهه يفرض له(3)والفروآل 

؛ (5)يف  بذا اذحوال اللرث، فب نبا ئ ا ابا  نةبه اروا ، او اخ وار با ، او ا  ع اروا  
، (7)، و و نر ضبببب: الها(6)فثه اللثث علةصببببو ، نهة اد او ، ونهة  ةضببببام علفرضببببي،

 فةث:  ذا ا و   ذا الصو يف ايضا  دارث،. 
 ه ا ا ن وناصب او اح ي  فياا ئ   ثل  ونا  رم، و و يف ا  ع صو ا  ه ا  او  

ليل يف د أ ا با، ار با  نن اذ وين او نن اذب ونباصبببببببببببببببب ليل اربامهبا. او اح ي  
فياا ئ   ثث و ثل  و لك يف ا  ع صبببببببببببو ا ولةا ا  ف ا فواا ا نع ار   نن ا وين او 

 

،  133-9/132، هناي، امل ثبا 8/135، احلاو ا  274اه را )الثباب يف الفره الشبافةما   (1)
، ف ح  12/500افاي، الهبيها    ،62-6/61،  وضببببببببببببب، ال الب ا 556-6/555الشبببببببببببببرح ال بريا  

 .(38-1/36الرريبا 

 .109الةاصبا واحة الةصب،. واة ارة  اةريفاا ص (2)
 ونصب، ليل  فرآل وال اصا.  ا  ف ا فواا اصوابا ولةا ال  ذا يف اذصا، و  (3)
 ا ا اللثث. (4)

 ا  ئ ا ات وى اللثث واملرامس، (5)
-9/93، البيبا  يف نبذ بب الشبببببببببببببببافةما 5/38، ال ابذيببا 9/101اه را )هنبايب، امل ثببا  (6)
 (.6/25، هناي، احمل ا ا 6/412، حتف، احمل ا ا  12/527، افاي، الهبيها  94
 ث ادبة نع اإلرويف ابامسام نبا اباهب: املرببامسب، رريا لبه نن اللثببث، فبو ا ابال يف اذ ا " ئ ا و  (7)

 (.  فيرامسام نا   اهرصه املرامس، نن اللثث.4/85اا  اللثث رريا له نهاا ان يه" )اذ ا 
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نن اب، أبة ومخل اروا  نن اذ وين او نن اذب، فبالفريضببببببببببببببب، يف  بذا املسبببببببببببببببائبا 
 نن  ر ،. (1)اللرث 

فريضبببببببببب، اح ي  فياا ئ    ع ونا  رم، و و يف صببببببببببو ا ا زو  وا ن او ا ن  واا
ا ن، زوأ، وناصبببب ملري فرآل. او اح ي  ئ    ع وهصبببن ونا  رم، و و يف ا  ع صبببو ا 
زو  و هب: او  هب: ا ن ونصبببببببببببببببب، ال يةصبببببببببببببببابا، زوأب، وارب: نن اذ وين او نن اب 

و و يف صببو ا ا زوأ، وا وا ، زوأ، ،  (2)ونصببب،. او ئ    ع و ثث نا يبر: وونا  رم 
وأة وئرويف، حيث ي و   ثث الباام رري له  هامل نث: ا  اذصبول تببة، ف ن ا  ة، يف 

 املسائا اللرث.
وئ  اح ي  ئ  تببببةس ونا  رم، او تببببةس و ثث، او تببببةس وهصببببن، او تببببةس     

 و ثل ، او تببةتبب  ونا  رم، او تببةتبب  وهصببن، او  ر ، اتببةاس، او هصببن و ثث
 نا  رم، او تةس و ثث وهصن، او  ثث وهصن ونا  رم؛ فالفريض، نن ت ،. 

او اب او أة او واحة  /ب 20و  فاذول السبةس ونا  رم يف مخل صبو ا ا  او أةيف
 ، ويشقط يف اذررييف ا  ي و  الةاصب ليل  صا وال فرآل.نصب،نن ولة اذ  نع 

 رم، و لك يف  رث صبببببببببو ا ا  وولةا ا  ونصبببببببببب،، أةيف  اللاينا السبببببببببةس واللثث ونا
 وولةا ا  ونصب،، ا  وواحة نن ولة ا ونصب، ملري اإلرويف. 

اللالثا السبببببةس والهصبببببن ونا  رم و و يف  اين نشبببببريف صبببببو يفا اب نع  ه: او  ه: 
ا ن، أبة نع  هب: او  هب: ا ن، ا  نع  هب: او  هب: ا ن ونصبببببببببببببببب،، أبةيف نع  هب: او 

نع زو  ونصببببببببببب، اروا ، أةيف نع زو  ونصببببببببببب،، ولة ا  وزو    ه: ا ن ونصببببببببببب،، ا 
ونصببببببب،، ولة ا  وار: نن اذ وين ونصببببببب،، ولة ا  وار: نن اذب ونصببببببب،، ا  نع 
ار: نن اذ وين ونصببب،  و اخ ذب ، أةيف نع ار: نن اذ وين ونصببب،، أةيف نع 
ار: نن اذب ونصبببب،،  ه: و ه: ا ن ونصبببب،، ار: ذب وار: ذ وين ونصبببب،، 

 

  ا ا  ثث ونا  رم،  ثل  ونا  رم،  ثث و ثل . (1)

 (.9/133هناي، امل ثبا . )اه را  نا  ه  املةروف  زايديف ير ضياا السيا  (2)
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وزو  فلثبببببث البببببباام  ةبببببة فرض الرو   (1)وئ ا اأ  ع نع ادبببببة اخ و رث واروا  
تبببببببيا ، ومها رري له نن املرامس،؛ فو  ان م ادة السبببببببةس؛ ذهه  (2)ووتبببببببةس اد ث، 

فرض له، و و تبببةس اد ث، درا يف  ذا الرسبببم، وااه:  ذا الصبببو يف اتتبببة، نشبببريف، 
 .(3)ووئ  اُن يه؛ ذهه  ثث الباام فر، و و ارذ له علةصو ، 

و ه ا ، اب  (4)الرا عا السببةس واللثلا  ونا  رم، و لك يف ا  ع نشببريف صببو يفا واب    
و ه ا ا ن، ا  و ه ا  ونصببببببببببببب،، ا  و ه ا ا ن ونصببببببببببببب،، أة و ه ا ، أة و ه ا ا ن، أةيف 
و ه ا  ونصببببب،، أةيف و ه ا ا ن ونصببببب،، ا  وار ا  نن اذ وين ونصببببب،، ا  وار ا  نن 
اذب ونصبببب،، أةيف وار ا  نن اذ وين ونصبببب،، أةيف وار ا  نن اذب ونصبببب،، ولة 

 ونصب،، ولة ا  وار ا  نن اذب ونصب،.   ا  وار ا  نن اذ وين 
اخلانلا السبةتبا  ونا  رم، و و يف تب: صبو ا ا وا ، وأة وأةيف، ا  وأة، 

، ويشقط نصب،اب وأةيف، واحة نن ولة اذ  وأةيف، واحة نن ولة اذ  وا ، اثاا نع  
 يف اذررييف ا  ي و  الةصب، اروا  ف ا فواا ا.

السبببببادسا تبببببةتبببببا  وهصبببببن ونا  رم، و و يف ئحةى ونشبببببرين صبببببو يفا ا وا  
و هب: او  هب: ا ن، أبة وأبةيف نع  هب: او  هب: ا ن، اب وأبةيف نع  هب: او  هب: ا ن، 
ا  وأة نع  ه: او  ه: ا ن، ا  نع  ه: و ه: ا ن ونصببببب،، أةيف نع  ه: ا ن و ه: 

رب: نن اذب ونصببببببببببببببببب،، اب نع  هبب: ا ن و هبب:، أبة نع  هبب: ا ن و هبب:، ا  نع ا
وارب: نن اذ وين، أبةيف نةا با، ا  وولبة با نع ارب: نن اذ وين او نن اذب، أبةيف 
وولبة ا  نع ارب: نن اذ وين او نن اذب، ا  وولبة ا  وزو  ونصبببببببببببببببب،  و اخ ذب، 

 .(5)أةيف وولة ا  وزو  ونصب،، ولة ا  وار: ذب وار: ذ وين وونصب، 

 

 نا    املةروف  زايديف ير ضياا السيا . (1)
 ير ضياا السيا .زايديف نا    املةروف   (2)
   ذا يف اذصا، ولةا الةبا يف الصحيح،ا وئ  ان ي ه  ثث الباام فر، ذهه ارذ علةصو ،. (3)
 .الصواب نا ا ب هو يف اذصاا )ا ن(.  (4)
  وال فرآل وال اخ ذب  ،. والةصبببببب،  ها ليسببببب:  صبببببااملةروف  زايديف ير ضبببببياا السبببببيا نا      (5)

 .وا ، وال اخ ذب
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 ا ا وا  و ه: ا ن و ه:، أة السبا عا  ر ، اتبةاس وهصبن و و يف تب: صبو 
وأةيف و ه: ا ن و ه:، ا  وأة و ه: ا ن و ه:، اب وأةيف و ه: ا ن و ه:، ا  وولة 

 ا  وار: نن اذب وار: نن اذ وين، أةيف وولة ا  وار: ذب وار: ذ وين.
اللاننا هصببببن و ثث نا  رم ونا  رم، و لك يف صببببو ا ا زو  وا  واب، زو  

يف  هامل نث: اهه ئ ا اتبببببببببب وى  ثث نا  رم وتببببببببببةس اد ث، ا  وأة و ر ، ارويف. واذرري 
ادة لرذ  ثث الباام ال تببببةس اد ث، فرضببببا ، انا ئ ا اثها لرذا فرضببببا  فاذا الصببببو يف 

 دارث، في ا ارة . 
ال اتبببعا تبببةتبببا  و ثلا ، و لك يف ا ها نشبببريف صبببو يفا ا وا  و ه ا ، ا وا  و ه ا 

ا ن، ا  وأبة و ه با ، ا  وأبة و ه با ا ن، اب ا ن، أبة وأبةيف و ه با ، أبة وأبةيف و ه با 
، ا  وولببة ا  وار ببا  ذ وين، ومهببا وار ببا  ذب،  وأببةيف و ه ببا ، اب وأببةيف و ه ببا ا ن

 وولة ا  وار ا  ذ وين، مها وار ا  ذب. (1)وأةيف 
الةاقببببرا تببببةس و ثث وهصببببن، و لك يف اسببببع صببببو ا ا  وولةا ا  وار: نن 

ا  وار: نن اذ وين او نن اذب، ولة ا  وا  وزو ، اذ وين او نن اذب، أةيف وولةا  
وا  وزو ، ارب: نن اذب وولبةا ا   (2)ا  وولبةا ا  وزو ، أبةيف وولبةا ا  وزو ، وأبة 

 وار: نن اذ وين.
احلاد  نشببرا  ثث وهصببن ونا  رم، و لك يف تبببع صببو ا ا  وار: نن اذ وين     

  ونصببببببببببب،، ولةا ا  وار: نن او نن اذب ونصببببببببببب،، ا  وزو  ونصببببببببببب،، ولةا ا  وزو 
اذ وين او نن اذب، أة وار: ذ وين وا  ع اروا  ذب؛ فثثجة اللثث ذهه رري له 
ولثشببرير، الهصببن عالتببقأاآل، وفرض  ةضببام نع  رث اروا  نن اب و م يسبب و  
فيابا اللثبث واملربامسب،، ل ن اذالرو  نث: اهبه لربذ فيابا عملربامسب،، فر ا و  نن  بذا 

 الرسم.  

 

 .الصواب نا ا ب هو  .يف اذصاا )أة( (1)

 .الصواب نا ا ب هو  .يف اذصاا )أةيف( (2)
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ومجث، نسببائا  ذا الفصببا نائ، و رث نسببائا او ا  ع نث: رر  يف الرا ة،.  ذا اثه 
علسبةس اهصبن و ثل  ا ا يف  نولفياا، انا نا فيه   نولالفرائض ال  ال   ا/21و يف

 . (1)زو  وار  ، فسي يت ئ  قامل ت اةا 
واا فريضببببببب، اح  يج :ي فياا ئ   ن ونا  رم، و لك يف صبببببببو ا ا زوأ، وا ن او 
ا ن ا ن، او ئ   ن وهصبببببن ونا  رم و و يف صبببببو ا ا زوأ، و ه: وناصبببببب او  ه: 

 ا ن وناصب؛ فام نن  اهي،.
خا   البسي ، و و مخس، وال ي و  ئال في ا دو  الةشريف. واملخرأا   ذا جم وآل امل     

؛ ف ا نسب ل، (2)نرابا  نن اأ  اآل فريضب   -ومها ا ها نشبر وا  ة، ونشبرو -اذرريا  
اح ج: فياا ئ    ع وتببةس، او   ع و ثث، او   ع و ثل ، او   ع وتببةس و ثث، او 

 لك اثه؛ فام نن ا ين نشر.   ع وتةتا ، او   ع وتةس وهصن ونا  رم يف  
فاذول يف تبببببع صببببو ا زو  واب او أة او ا  او أةيف نع ا ن او ا ن ا ن فاذا ا  ة،، 

 ال حيجب احةا  نهام.  نصب،زو  وا  او أةيف او ولة ا  نع 
 واللاين يف الصو ا ا زوأ، وا  ونصب،، زوأ، وولةا ا  ف الر ونصب،. 

 واللالث يف ا  ع صو ا زو  و ه ا  او  ه ا ا ن، زوأ، وار ا  نن اذ وين او نن اذب.
والرا ع يف  رث صبو ا زوأ، وواحة نن ولة اذ  وا  ونصبب،، زوأ، وا  وولةا ا  ف الر 

 ف الر ونصب،.ونصب،، زوأ، وأةيف وولةا ا  

 

 .122-121اه را ص (1)
وئ ا أتنث:، نرف: ا  اذصببث  اآلررين نن السبببة، ال ي ولةا  ئال نن فرضبب  اال الرافةما " (2)

خم ثف ، وا  اذصببببببببببببببا اذول ال ي و  ئال نهبة احتباد الفرض، ونبا نبةا با ابة ي فق نع االحتباد وابة  
 (.12/499(. واه را )افاي، الهبيها  6/556". )الشرح ال بريا ر ر ا ثن نع اال
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واخلانل يف تبببببببب: صببببببببو ا وزو  وا وين، زو  وأة وأةيف، وزو  واب وأةيف، زو  وا  
 .(2)اا  ذا نع ا ن او ا ن ا ن، زوأ، وا  او أةيف وواحة نن ولة اذ  ونصب،  (1)وأة 

واب او أة او ا  او أةيف نع  ه: او  ه:  (3)والسبادس يف تب: نشبريف صبو يفا وزو  
و ه: ا ن و ه:، زوأ، وا  او أةيف وار: نن اذ وين  (4)ا ن فاذا  اين صببو ، وزو  

او نن اذب ونصببببببببببب،، زوأ، وولة ا  وار: نن اذ وين او نن اذب ونصببببببببببب،، زوأ، 
 وار: نن اذ وين وار: نن اذب.

ا  رم، او  ن و ثل  ونا  رم، او  ن واا فريض، اح ج: فياا ئ   ن وتةس ون     
وتببببةتبببب  ونا  رم، او  ن وتببببةس وهصببببن ونا  رم، او  ن وتببببةتبببب  وهصببببن ونا 

 ؛ فام نن ا  ة، ونشرين، و لك ت: نسائاا(5) رم، او  ن و ثلا  ونا  رم
اذو ا و م  ن وتبببببببةس يف ا  ع صبببببببو ا زوأ، واب او أة نع ا ن او ا ن ا ن، زوأ، 

 الولة او ولة اال ن، وال ه ر ئ  صف، الةاصب يف نسائا الباب اثاا. وا  او أةيف نع
 اللاهي،ا  ن و ثلا ، و لك يف صو ا ا زوأ، و ه ا  ونصب،، زوأ، و ه ا ا ن ونصب،.

اللالل،ا  ن وتببةتببا ، و لك يف ا  ع صببو ا زوأ، وا وا ، زوأ، وأة وأةيف، زوأ، نع 
 او ا ن ا ن. اب وأةيف، زوأ، نع ا  وأة، اا  لك نع ا ن

الرا ة،ا  ن وتبةس وهصبن، و لك يف اسبع صبو ا زوأ، واب او أة نع  ه: او  ه: 
ا ن فاذا ا  ع، زوأ، وا  او أةيف نع  ه: او  ه: ا ن ونصببببببببب، فا المل ا  ع، ال اتببببببببة، 

 زوأ، و ه: ا ن و ه:.

 

 .الصواب نا ا ب هو يف اذصا يف اا  ذا الصو ا زوأ،.  (1)
يف نسببب ل، اذ  يشبببقط ا  ي و  الةصبببب، اخ قبببريق او ذب، ويف نسببب ل، ادةيف اال ي و  ا ن   (2)

 او ا ن ا ن.

 .الصواب نا ا ب هو يف اذصاا زوأ،.  (3)
 .الصواب نا ا ب هو يف اذصاا زوأ،.  (4)

رأا نن ا  ة،  خليف الفريضببببببببببببب،، ولو اصبببببببببببببو   اال اإلنا ا "وال ي صبببببببببببببو  اأ  اآل الل ن واللثث (5)
   (.9/133)هناي، امل ثبا  ."ونشرين
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اخلانسب،ا  ن وتبةتبا  وهصبن ونا  رم و لك يف  اين صبو ا زوأ، وا وا  نع  ه: او 
ا ن، زوأب، وأبة وأبةيف نع  هب: او  هب: ا ن، زوأب، واب وأبةيف نع  هب: او  هب:   هب:

 ا ن، زوأ، وا  وأة نع  ه: او  ه: ا ن.
السببببببادتبببببب،ا  ن وتببببببةس و ثلا  ونا  رم و لك يف  اين صببببببو ا زوأ، واب او أة نع 
 ه   او  ه  ا ن، زوأ، وا  او أةيف نع  ه   او  ه  ا ن ف الر وناصب. فج ث،  ذا 

 و ذا اثه را   نن نسائا الةول.و  مخس، و ر و  صو يف، الص
وانا اذصبر  الثذا  زادمها  ةض امل  ررين يف املخا  ، وصبري ا ا ا اسبة، فا اا       

، حيث (2)يف ادة واإلرويف (1) اهي، نشببببر وضببببةفاا تبببب ، و ر و ، زادمها نث: اول زية
 .(3)أةا له  ثث الباام  ةة الفرض ئ ا اا  رريا  له نن املرامس،

احةيف، و ما ال  م  ع فياا تبةس و ثث نا  رم نسب ل، و  يففالل اهي، نشبر اصبا      
ونا  رم، و لك يف صببو ا ا ا  او أةيف وأة ومخل اروا  نن اذ وين او نن اذب، 
وحنوا  ا ي و  فيه  ثث الباام رريا  له نن السبببةس واملرامس،، ف صبببثاا نن  اهي، نشبببرا 

 

زية  ن اث :  ن الضبحا،، ا و تبةية، اذهصبا  ، الهجا  ، نن ا اب   وا الصبحا  ادثيا   (1)
فرضبب م زية"، اويف تببه،ا  الوحم، اا  انثم الصببحا ، علفرائض، اال نهه صببث: ت نثيه وتببثما "ا

 (.2/126، اتة الغا ،ا 2/537)اه را االت يةاب يف نةرف، اذصحابا  .ه45
(  10/266نببة الرزا  يف "املصببببببببببببببهن"، ا باب الفرائض، عب فرض ادبة ) اول نثما رر ا (2)

(، وا ن ا  قيب، يف "نصهفه"، ا اب الفرائض، عب ئ ا ار، ئرويف وأةا  وار رفام  19059 رام )
الفرائض، عب ايفيببب،  ، ا بببابلبيارم يف "السببببببببببببببهن ال  ى"(، وا31223(  رام )6/260فيبببه )

 (.8/343(، واه را )قرح السه، لثبغو ا 12445(  رام )6/409املرامس،    ادة واإلرويف )

، قبببببببببببرح نشببببببببببب ا 6/556، الشبببببببببببرح ال بريا 286و 136-9/132اه را )هناي، امل ثبا  (3)
 (.431-6/430، حتف، احمل ا ا  3/24، اتىن امل البا 3/502الوتي ا 

اال الهوو ا " ونن   يرا علرايديف يصحح املس ل   علضرب. فاذو ا نن ت ،، لأل  تام، يبر:  
مخسببببب،، يضبببببرب خمر  اللثث يف السببببب ، ابثل  اهي، نشبببببر. واللاهي،ا نن ا ين نشبببببر، ار  علفرضببببب  

خ ا  ا  مخسبببببببب،، مث يضببببببببرب خمر  اللثث يف ا ين نشببببببببر، ابثل تبببببببب ، و ر  ". مث االا "اث:ا وامل
". -وت انثم-ل وهنا ارصببببببر اذصببببببح ادا   نث: الرانةيفا  ريق امل  ررين، ا ا ار ا ا اإلنا ؛ 

 (.  63-6/62)اه را  وض، ال الب ا 
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يف. واصببثاا نهة لأل  السببةس  ر ،، ولثجة  ثث الباام مخسبب،، ولألروا  اخل ل نشببر 
امل رةن  نن تببببببببب ،ا تبببببببببام لثجةيف، يبر: مخسببببببببب، ال  ثث اا، وحنن حن ا  ئ   ثث نا 
يبر:، اضبرب خمر  اللر ، و و  ر ، يف اصبا املسب ل، و و تب ،، اصبري  اهي، نشبر نهاا 

 . ويف نةهامها نا ئ ا ات وى  ثث الباام والرس ،، و أحا نث: السةس. (1)اصح
ذب، نث: الرول  (3)و ما ا  وار: قببرير، وأة واخ ووار:  (2)خم صببريف زيةوفيه    

. و م نهة (4)   نا لرذا ادة يف نسبببببببب ل، اتبببببببب وائا ا علفرض ال علةصببببببببو ، ا ا نر
امل  ررين نن  اهي، نشبببببببببرا لأل  السبببببببببةس  ر ،، ولثجة  ثث الباام مخسببببببببب،، ولألر: 

 

،  55-2/54، هناي، ااةاي،ا  6/557، الشبببرح ال بريا 134-9/133اه را )هناي، امل ثبا  (1)
 (.  1/36ا ف ح الرريب

، ذهنا اة ا نث: البسبب  واالر صببا ، ف نا البسبب ، فوأاه ومسي: خم صببريف زية  اال اإلنا ا " (2)
اام و و مخسبب،    اذخ واذر   وادة نث: ا  هرولا اصببثاا نن تبب ،ا لأل  السببةس تببام، والب

ن اذب واذ  واصبببببببح نن تببببببب ، و ر  ، ويرد فياا اذخ واذر: نن اذب نث: اذر: ن  تببببببب ،.
اا تبببببببببا ا   يها ا نث:  ر ، فهضبببببببببرب  ر ، يف تببببببببب ، و ر   ف بثل نائ، همتا  الهصبببببببببن، يبر: ن

 و اهي،.
وانا عالر صببببا  فهرولا لأل  السببببةس، ولثجة  ثث نا  رم، ولألر: متا  الهصببببن، واملسبببب ل، نن 
 اهي، نشبببببببر، فيبر: تبببببببام    اذخ واذر: نن اذب نث:  ر ، فهضبببببببرب  ر ، يف  اهي، نشبببببببر 

 (.9/359)هناي، امل ثبا   ."ف بثل ا  ة، ومخس 

 وصو هتاا  

 18×3 = 54 
 9 3 ا 

 15 5 أة 
 27 9 ار: قرير،

 2 1 اخ ذب
 1  ار: ذب

 

  .الصواب نا ا ب هو يف اذصاا ار ا .  (3)

 /ا، هسخ، امل  ب، االز ري،.8اه را ادرمل اللالث نن املخ وط، لوح،ا  (4)
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اللر ، يف اصببببا   ب /21والهصببببن اسببببة،، يبر: تببببام ال يهرسببببم نث:  ر ،، اضببببرب 
املسبببببببال،، ابثل ا  ة، ومخسببببببب  نهاا اصبببببببح. وانا نث: الرول    نا لرذا ادة يف  ذا 

ا ا  و نث: اول امل رةن ، واصح نن ا  ة، ومخس ، وحنو ا علةصو ،، فام نن ت ،  
ويفق  الروال   هه نث:  ذا ئمنا  ثل ئ   ذا الةةد  ضببببر  ، ونث: اذول  ثغه  ضببببرب  

 واحة.
والسببب ، واللر و  اصبببا اا فريضببب، فياا   ع وتبببةس و ثث الباام ونا يبر:، و و       

باام رريا  لثجة، ا ا ئ ا اا  يف صببببببو ا ا زوأ، وا  او أةيف وأة حيث ي و   ثث ال
نةه تببببببع اروا  او نا يف نةها ن، واذلك ئ ا اا  نسببببباواي  لغريا يف  رير،. فاملسببببب ل، 
نن تببب ، و ر  ا لثروأ، اسبببة،، ولأل  تببب ،، ولثجة  ثث الباام تببببة،، واذ  ة، نشبببر 
البااي، لألروا ، ل ا ار: تببببا ا . واصببببثاا نهة امل رةن  نن ا ين نشببببرا تببببا ا  

أل  و ر ، لثروأ،، ابر: تببة، ليل اا  ثث صبحيح، اضبرب خمر  اللثث  ر ، يف ا ين ل
 . (3)وامل ويل (2)ار ا  ا اإلنا  (1)نشر ابثل ت ، و ر  . و ذا ال رير،

اال الرافةما "واة ي فق يف صببببببببو  ادة واذرويف الهصببببببببن و ثث نا  رم، ارو  او  ه: 
اافبااام نث: اهبه نن تبببببببببببببب ب،، ا با ح م يف زو  وا وين، وأبة وئرويف، فيجوز ا  يربة  

 . (5). اال الهوو ا "واذول اصح"(4)وموز ا  يرة  يف اصثه اخلر "
و م نشببببب  ث، نث: اصبببببحاب -فياا   نولوانثم ا  مجث، نسبببببائا الفرائض ال  ال       

ا  رث و ر و  نسب ل، -نن ملري اله ر ئ  انيا  الةصببا    نصبب،فروض صبرف،، او نع 
:  ريربب، امل رببةن ، ونث:  ريربب، امل بب ررين مخل و ر و ، وصببببببببببببببو  ببا نث:  ريربب، ث ن

 اذول  نائ، وتبع وتبةو  صو يف او  ا  وتبةو  ا ا نر. 

 

 ا ا  رير، امل  ررين. (1)
 (.136، 134-9/133)هناي، امل ثبا  (2)
 (.634-633)ال   ،ا ا اب الفرائضا   (3)

 (.6/557)الشرح ال بريا  (4)
 .وها ار  الهوو  يف الروض،ا "واالح  ال اصح" (.6/63) وض، ال الب ا  (5)



 

 

 
 

121 

 اجلواهر البحرية

وات ، وزائة. وانا الةول؛ فاذصببببببببببببول السبببببببببببببة، امل فق نثياا اهرسببببببببببببم ئ ا اناا،        
ا الذ  ئ ا مجة: اأراملا الصبببببببببحيح، ااه: ااا نهه، و و ا  ة، نهااا اال ها  فالناقص

واللر ب، واذ  ةب، والل باهيب،؛ ذهبه ليل لر ه  أرمل صببببببببببببببحيح ئال واحبة، وال لثلر ب، أرمل 
صببببحيح ئال واحة و و  ثلاا، وليل لثلثلا  أرملا  آرر، وئمنا  و  ضببببةن اللثث، وُأةا 

، وال لأل  ة، أرملا  ئال الهصبببببن والر ع ومها  ر ،، والل اهي، ليل اا أرمل (1)هفرضبببببا   راتببببب 
 صحيح ئال الل ن والر ع والهصن وجم وناا تبة،، ف أرامل  ذا اذنةاد ااا نهاا.

 و الذ  ئ ا اأ  ة: اأراؤا الصبحيح، ااه: نلثه، و م السب ، نهاا؛ فو    والتام:    
ناا تبببب ،، واسبببب :  ذا اسبببب ، نادل،؛ ملةادل، اذأرامل اا تببببةتببببا  و ثلا  وهصببببفا ، وجم و 

 اد ث،.
ا  و الذ  ئ ا مجة: اأراملا الصبببببببببحيح، ااه: االر نهه، و و اال ها نشبببببببببر والزائد   

واذ  ة، والةشببرو . انا اال ها نشببر فثاا تببةس و  ع و ثث وهصببن صببحاح، وجم وناا 
مخسببببب، نشبببببر، وانا اذ  ة، والةشبببببرو  فثاا  ن وتبببببةس و  ع و ثث وهصبببببن صبببببحاح، 

 .(2)وجم وناا  ر ، و ر و 
؛ ذ   لك ال يرع يف الفروض نولنةاد الهااصببب، ال يةرثاا  فالرسبببم اذول و و اذ    

املذاو يف، والرسبببببببب ا  اآلررا  ومها ال ا  والرائة يةرثا ا الةول؛ إلن ا  اأ  اآل فروض 
 ارية نثياا، ومها الس ، وضةفاا اال ها نشر، وضةن ضةفاا و و اذ  ة، والةشرو .

؛ اةول  سبةتباا ئ  تببة، (3)نرا  ن والي،،  فراد ا واقبفانااانا السب ، ف ةول ا  ع     
، و لك يف مخل صببو ا ولة ا  وزو  وار: يف ا  ع نسببائاا ئحةا اا تببةس وهصببفا 

 

ابال الرافةما "ذ  اله ر  هبا، ئ  املربة ا  ال  يسبببببببببببببب حرابا الصببببببببببببببهن الواحبة نن الو  ب،".  (1)
 (.6/558)الشرح ال بريا  

، هناي، ااةاي،ا  6/558)الشببببببببببببرح ال بريا  ارسببببببببببببيم اذصببببببببببببول ئ  اناا وات  وزائة يفا  اه ر (2)
 (4/36حاقي، اد اا  ،1/376قرح الفصول املا ،ا  ،2/42-43

( ف ةول ئ   )وارا    افراد ا واقبفانااا ا  ا و  قبفةا  ف ةول ئ   اهي، وئ  نشبريف، وا و  فردا   (3)
 تبة، وئ  اسة،.
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أببةيف وزو  واربب: ذ وين او ذب، اربب: ذب واربب: قببببببببببببببريربب،  ،(1)ذ وين او ذب 
، وفيه ا  ع صببو ا ا  او أةيف وولةا ا  وار   نن (2)وزو . اللاهي،ا تببةس و ثث و ثلا 

اذ وين او نن اذب. اللالل،ا تبةتبا  و ثث وهصبن، وفيه صبو ات ا ا  او أةيف وار: 
صبو ات ا زو  وار   نن   ذب وولةا ا  وار: نن اذ وين. الرا ة،ا هصبن و ثلا  وفيه

 اذ وين او نن اذب.
و لك يف تبع   واةول  لثلاا ئ   اهي، يف  رث نسائاا ئحةا اا تةتا  وهصفا      

، ا  او أةيف وار: (3)صبببو ا ا  او أةيف وولة ا  وزو  وار: نن اذ وين او نن اذب 

 

   اهتاوصو   (1)
  6←7 

1 ولة ا 
6 1 

1 زو 
2 3 

1 او ذب رير،ار: ق
2 3 

 

 وصو هتاا   (2)
  6←7 

1 ا  او أةيف
6 1 

1 ولةا ا 
3 2 

2 ار ا  قرير ا  او ذب
3 4 

 
 وصو هتاا   (3)

  6←8 
1 ا  او أةيف

6 1 
1 ولة ا 

6 1 
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اللاهي،ا  ذب وزو  وار: قبببببببرير،، ولة ا  وار: ذب وار: قبببببببرير، وزو . املسببببببب ل،
تةس وهصن و ثلا ، وفياا ت: صو ا ا  او أة او ولة ا  وزو  وار ا  نن اذ وين 
 او نن اذب. املس ل، اللالل،ا  ثث وهصفا ، وفياا ا  ع صو ا ا  او ولة ا  وزو  وار:

، ال  ا اد (1)املبا ث،نن اذ وين او نن اذب. وصبو يف ا  وزو  وار: قبرير،  م صبو يف  
 . (3)فياا املبا ث،  /ا22و (2)ا ن نباس

 

1 زو 
2 3 

1 قرير، او ذبار: 
2 3 

 

ونهه  ،  م  ع الرو  ئ ا ار ثفوا يف قببببممل فيرولواا لةه، ت نث: ال ا  نها ا املرنه،،  املبا ث، (1)
والباث،ا الثةه،؛ يرالا اثه ت ا ا لةهه ت، واياا  اول ا ن نباسا نن قبامل ع ث ه ا  احلق نةم. 

،  ثب، ال ثب،ا  1/311، نراييل الثغ،ا 4/1643)اه را الصببببببببحاحا   و ال ضببببببببرآل ئ  ت اةا .
 (.11/72، لسا  الةربا 55
ومسي:  ذا املسبببب ل،  ذلك؛ ذ  ا ن نباس االا نن قببببامل ع ث ه ا  الفريضبببب، ال اةول. )اه را     

، ف ح الو اب  شبببببببببرح نها  12/502، افاي، الهبيها  142/ 9، هناي، امل ثبا 2/414املاذبا 
 (.4/57، نغين احمل ا ا 2/13ال ربا 
   وصو هتاا

  6←8 
1 ا 

3      2 
1 زو 

2      3 
1 ار: قرير،

2      3 
 

 وا الصببحا  ادثيا نبة ت  ن نباس  ن نبة امل ثب، ا و الةباس، الررقببم، اااحم، ح    (2)
ه. )اه را  68اذن،، ارمجا  الررآ ، ا ن نم  تبببببببببببببول ت صبببببببببببببث: ت نثيه وتبببببببببببببثم، اويف تبببببببببببببه،ا  

 (.3/186، اتة الغا ،ا 3/939يف نةرف، اذصحابا  االت يةاب
( و 19022(  رام )10/254نبة الرزا  يف "نصبببببببببببببهفه"ا )ارر  ا ر ا ن نباس يف املبا ث،ا  (3)
(، احلاام 37، 36(  رام )1/61(، وتبةية  ن نهصبو  يف "تبههه"ا )19024(  رام )10/255)
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، (1)واةول  هصبببببفاا ئ  اسبببببة، يف ا  ع نسبببببائاا ئحةا اا  ر ، اتبببببةاس وهصبببببفا      
وفياببا صببببببببببببببو ات ا ا  او أببةيف وولببة ا  واربب: ذب وزو  واربب: نن اذ وين. اللبباهيبب،ا 
تببببببببةس و ثث وهصببببببببفا ، وفياا تبببببببب: صببببببببو ا ا  او أةيف وولةا ا  وزو  او ار: نن 

. (2)اذاة ي،اذ وين او نن اذب، أة وا  وزو  وار: نن اذ وين او نن اذب، و م  

 

، والبيارم يف السببببببببببببببهن ال  ىا  (7985(  رام )4/378يف "املسبببببببببببببب ة ، نث: الصببببببببببببببحيح "ا )
 .(12457(  رام )6/414)

 اا  وصو   (1)
  6←9 

1 ا  او أةيف
6 1 

1 ولة ا  
6 1 

1 ار: ذب
6 1 

1 زو 
2 3 

1 ار: قرير،
2 3 

 

ةيا نسبائا ادة واة انال  ا ها.  ذهه اا  ال يه؛ نث: زية اصبث ّة  ذهنا ا مسي: اذاة ي، (2)
نببة املثبك  ن نروا  تبببببببببببببب ل نهابا  أر   وال يفرض لألرب: نع ادبة وابة فرض  با هبا. وايباا ذ  

 امسه اذاة  فهسب: ئِليه.
 فيااا - ضم ت نهام-واة ار ثف: الصحا ، 

 .ثث، والباام لثجة، واسر  اذر:ا  لثرو  الهصن، ولأل  اللفذ ب ا و   ر وا ن نباس ئ ا 
، ف ةول  لثرو  الهصن، ولألر: الهصن، ولأل  السةس، ولثجة السةسواال ن ر وا ن نسةودا 

 .لسةس  ا ها؛ لتر افضا نث: ادة ئ   اهي، وئمنا فرضها لأل  ا
ول ئ  اسبببببة،،  لثرو  الهصبببببن، ولأل  اللثث، ولألر: الهصبببببن، ولثجة السبببببةس، ف ةواال نثما 

 .ف  رذ اذر:  ر ،
للر بب، ال  لألربب: ا جت ع  ن اببالاول  -ا ببا اببال نثم-، واببال زيببة  ن اث بب:ا اةول ئ  اسببببببببببببببةبب 

ذ  لثجة، ف صبري ا  ة، فير سب اهنا لثذار نلا حا اذهلي ، واصبح نن تببة، ونشبرينا والسبام ال
 . واذا اال الشافةم واصحا ه. ،، ولثجة  اهي،، ولألر: ا  ة،لثرو  اسة،، ولأل  ت
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اللالل،ا تبةتبا  وهصبن و ثلا ، وفياا ا  ع صبو ا ا  او أةيف وواحة نن ولة اذ  وزو  
وار ا  نن اذ وين او نن اذب. الرا ة،ا  ثث وهصبن و ثلا ، و لك يف صبو ا ا ولةا 

 . (1)املرواهي،و  الغراملا  ف الر وزو  وار ا  ذ وين او ذب واس : 
واةول  لثلياا ئ  نشببريف ئ ا اا  املي: اهل: يف نسبب ل  ا ئحةامهاا تببةس وهصببن      

و ثث و ثلا ، و لك ا  ع صببببو ا ا  او أةيف وزو  وا ها  فصببببانةا  نن ولة اذ  وار ا  
 

لثرو  الهصبببن ولأل  اللثث ولثجة السبببةس و  يبق لألر: قبببممل فيفرض اا الهصبببن، وصبببو هتاا 
 .ة ادة واذر: ويرسم نثيا ا لثذار نلا حا اذهلي نا يف ي واةول املس ل،، مث ي رذ 

  6←9×3 = 27 27 
1 زو 

2 3 9 9 
1 ا 

3 2 6 6 
1 أة 

6 1 12 8 
1 ار: ش، او ذب

2 3  4 
 
  ،9/102هنبايب، امل ثببا  ،2/422، املابذبا 132-8/131احلباو ا ، 7/198)اذ ا اه را  و  

، افاي، الهبيها  185املهاا ا  ، 16/120، ا  ث، اجمل وآلا  6/490، الشرح ال بريا  8/98البيا ا  
 (.6/415، حتف، احمل ا ا  12/530-531
، واة افسبببببر ا ثق الةول ئ  اسبببببة،، واة افسبببببر ا الغراملاملسبببببائا املثربا  ونناال الرافةما " (1)

زو  وار ا  ذب وا  واروا  ذ ، و ذا الصبو يف اسب : "نرواهي،"، ذهنا  صبو يف راصب، نهه، و ما  
". )الشببببببببببببببرح ال بريا  في ا يرالا واة: يف زنن  ين اني،، واقبببببببببببببب ار  يف الهاس، فسبببببببببببببب ي:، ملرامل

 (.3/27، اتىن امل البا 6/91،  وض، ال الب ا 9/358(. )واه را هناي، امل ثبا 6/589
 وصو هتاا  

  6←9 
1 زو 

2 3 
2 ار ا  قرير ا  او ذب

3 4 
1 ار ا  ذ 

3 2 
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واة  (2)،الشببببببببرحييو   (1)عخلامل املةج ، ا  الفروخنن اذ وين او نن اذب واسبببببببب : اذو  
. اللاهي،ا تبببببببببةتبببببببببا  و ثث وهصبببببببببفا ، و لك يف صبببببببببو ا ا ا  او أةيف وا ها  (3)نر  

 فصانةا  نن ولة اذ  وار: ذب وار: قرير، وزو .
 (5). اةول  هصببببن تببببةتبببباا(4)وانا اال ها نشببببر ف ةول  رث نرا  عذفراد راصبببب،     

و لك يف ا  ع  ئ   ر ، نشببببببر، و لك يف  رث نسببببببائاا ئحةا اا تببببببةس و  ع و ثلا 
ا  او أةيف او   ،(6)نشببببببريف صببببببو يفا اب او أة او ا  او أةيف نع زو  و ه   او  ه  ا ن

 

اشبببببياا  اا عل ائر وحواا افراراا؛ ل لريف نواا، فوهنا نائث،  لثلياا نن تبببب ، ئ  نشببببريف. وايا  (1)
،  9/358، هناي، امل ثبا 2/414عديما ا  الفرو ؛ ذ  االر نن فياا هسبببببببامل. )اه را املاذبا 

، الهجم  12/502، افببايبب، الهبيببها 6/558رح ال بريا ، الشبببببببببببببب 9/65، البيببا ا 5/45ال اببذيبببا 
 (.1/41ا ، ف ح الرريب6/432حتف، احمل ا ا ، 3/25، اتىن امل البا 6/195الو ا ا 

. )املراأع اضببببب: فياا ا  اول نن راضبببببم قبببببريح، حيث واة: يف ااي  قبببببريح فالهسبببببب، ئ   (2)
 وصو هتاا   السا ر،(.

  6←10 
1 زو 

2 3 
1 ا 

6 1 
1 ار ا  ذ 

3 2 
2 ار ا  قرير ا  او ذب

3 4 
 

 ب، هسخ، امل  ب، اذز ري،.-/ا6اه را ادرمل اللالث نن املخ وط، لوح،ا  (3)
 نشر.  وارا ا  ر ، نشر، مخس، نشر، تبة، ا  (4)
 تةس اال ين نشرا ا ها ، وهصفاا واحة نع ا ين نشر ابثل  ر ، نشر. (5)

 وصو هتاا (6)
  12←13 

1 او أةيف ا  أة اواب او 
6 2 

1 زو 
4 3 

2  ه ا  او  ه ا ا ن
3 8 
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ولة ا  نع زوأ، وار   نن اذ وين او نن اذب. اللاهي،ا تبةتبا  و  ع وهصبن، وفياا 
نع زو  و ه: او   (1)وأةيف او اب وأةيف او ا  ووأة اسبع نشبريف صبو يفا ا وا  او أة  

 هب: ا ن، ا  او أبةيف نع ولبة اذ  وزوأب، وارب: نن اذ وين او نن اذب، اب او أبة 
او ا  او أةيف نع  ه: ا ن وزو  و ه: نن الصبببببببببببببثب، ا  او أةيف او ولة ا  نع ار: 

 ا ا  او ذب وزوأ، وار: نن اذ وين. اللالل،ا  ثث و  ع وهصببببببببببن، وفياا ا  ع صببببببببببو 
ولةا ا  ف الر وزوأ، وار: نن اذ وين او نن اذب، ومجث، نواا يف  ذا املسببببببببائا يف 

 تبع و ر   صو يف.
وفياا   واةول  ر ةاا ئ  مخسبببببببب، نشببببببببر يف ا  ع نسببببببببائاا ئحةا اا   ع و ثث و ثلا     

اللاهي،ا تبببببببببةتبببببببببا  و  ع ،  (2)صبببببببببو ات ا زوأ، وولةا ا  وار ا  نن اذ وين او نن اذب 
و ثلا ، وفيه ا ه ا نشببببببببريف صببببببببو يفا ا وا  او أة وأةيف او اب وأةيف او ا  وأة نع زو  
و ه   او  ه  ا ن فاببذا  بباين، ا  او أببةيف نع ولببة ا  وزوأبب، وار   ذ وين او ذب. 
اللالل،ا  ر ، اتبةاس و  ع وهصبن، وفياا  اين صبو ا ا وا  او أة وأةيف او اب وأةيف 

و ه: الصبثب. الرا ة،ا تبةس و  ع و ثث وهصبن، وفياا  او ا  وأة نع  ه: ا ن وزو 
مخل صبببببببو ا ا  او أةيف نع زوأ، وولةا ا  فصبببببببانةا  وار: نن اذ وين او نن اذب، 
ارب: ذب وا هبا  نن ولبة اذ  فب الر وزوأب، وارب: نن اذ وين، فج ثب،  بذا تبببببببببببببببع 

 ونشرو  صو يف.
امهاا تببةس و  ع و ثث واةول  ر ةاا وتببةتبباا ئ  تبببة، نشببر يف نسبب ل  ا ئحة     

و ثلا ، وفياا ا  ع صببببببببو ا ا  او أةيف وزوأ، وولةا ا  ف الر وار ا  نن اذ وين او نن 
 

 

 .الصواب نا ا ب هو أةيف(، )  اصايف اذ (1)
 وصو هتاا   (2)

  12←15 
1 زوأ،

4 3 
1 ولةا ا 

3 4 
2 ار ا  قرير ا  او ذب

3 8 
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، و ما  رث زوأببا ، (2)لببةيهببا يبب،وع (1)  اذ انببااذب. ويف  ببذا املسبببببببببببببببب لبب، املثرببب،  
روا  ذ ، و اين اروا  ذب، و م تببببببببع نشبببببببريف انرايف، وتببببببباانان اوأةات ، وا  ع  

. اللاهي،ا تببةتببا  و  ع و ثث وهصببن، وفياا (3)نسبباوي، لةةد ن، واملال  يهان علسببوي،
صبببببببببببببو ات ا ا  او أةيف وار: نن اذب وزوأ، وا ها  نن ولة اذ  او االر وار: نن 

 اال ين نشر اسع، ومجث، صو  ا  ا  وت و  صو يف. نولسائا اذ وين. فج ث، ن
وانا اذ  ة، ونشبرو  ف ةول  ل هاا ئ  تببة، ونشبرين فر ، يف نسب ل  ا ئحةامهاا     

وفياا  اين صبو ا زوأ، وا وا  او أة وأةيف او اب وأةيف او أة    ن وتبةتبا  و ثلا 

 

ومسي:  ذلك ذ  مجيع الو  ، ئانث ال  ار فيان، وال ي صببو  ا  ي و  املي: فياا ئال  أر ،  (1)
، الشرح  9/66، البيا ا  9/358فث لريف نا فياا نن اذ انا مسي: ا  ا انا. )اه را هناي، امل ثبا 

 (.  1/42، ف ح الرريبا 6/63،  وض، ال الب ا 6/559ال بريا 
اا فيرالا قبببخا رثن تببببع نشبببريف انرايف   الصبببغرى، ومسي:  ذلك ذهه يةااي و م الةيها ي، (2)

نن اصبببببببببببببها  خم ثف،، وار، تببببببببببببببة، نشبببببببببببببر ديها ا، فخا اا انرايف ديها . )اه را الهجم الو ا ا 
 (.4/57، نغين احمل ا ا  6/432، حتف، احمل ا ا 3/25، اتىن امل البا 6/196

. فيخا اا واحةيف نهان تبببببببا ا ، ذهنن تببببببببع نشبببببببريف انرايف، ونسببببببب ل ان نن تببببببببة، نشبببببببر (3)
 وصو هتاا  

  12←17 
1  رث زوأا 

4 3 
1 أةات  

6 2 
1 ا  ع اروا  ذ 

3 4 
2  ا  اروا  ذب

3 8 
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. اللباهيب،ا  ن و ر ب، اتبببببببببببببببةاس (2)امله يب، واذو  اثربب ب  ،(1)وا  نع  ه   او  ه  ا ن
وهصن، وفياا ا  ع صو ا زوأ، وا وا  او أة وأةيف او اب وأةيف او ا  وأة نع  ه: 

 

 وصو هتاا   (1)
  24←27 

1 زوأ،
8 3 

1 اب او أة 
6 4 

1 أةيف ا  او
6 4 

2  ه ا  او  ه ا ا ن
3 16 

 

مسي:  ذلك ذ  نثيا   ضببببببم ت نهه تببببببتا نهاا و و نث: امله ،   . او ما زوأ، وا وا  و ه (2)
ملا نال: صبببا  الل ن  ر ، نن تببببة، ونشبببرين و لك   لك اهنافرال ا جتاال ا "صبببا   هاا اسبببةا ". 

،  9/137، هناي، امل ثبا 2/414، املاذبا 8/109ال سبع  ةة ا  اا  الل ن. )اه را احلاو ا  
ف ح   ،12/503، افاي، الهبيها  6/63،  وضبببببب، ال الب ا 6/559 ، الشببببببرح ال بريا9/66البيا ا 
 (.2/348ال ة يبا  ،2/12الو ابا

( آرر احباديبث نثّم  ضببببببببببببببم ت  3/486واذ ر نن نثم اررأبه ا و نبيبة يف "ملريبب احلبةيبث" )
(  رام  6/414نهببببه، والبيارم يف "السببببببببببببببهن ال  ى" ا بببباب الفرائض، عب الةول يف الفرائض )

(12455.) 
  هتاا  وصو 

  24←27 
1 زوأ،

8 3 
1 اب

6 4 
1 ا 

6 4 
2  ه ا  

3 16 
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. (1)ا ن و ه: نن الصببببببببببثب، وال ا و  املسبببببببببب ل، ا  ة، ونشببببببببببرين ن ثرا  ئال واملي:  ار
ف ج وآل الصبببببببو  ال  اةول فياا اذ  ة، والةشبببببببرو  ا ه ا نشبببببببر صبببببببو يف، وئ ا ضببببببب  : 

و م مخل و ر و  نسببببببب ل،،   /ب 22و  فياا، نولنسبببببببائا الةول ئ  املسبببببببائا ال  ال 
صا   اسةا  ومخس  نس ل،، وصو  ا  ر ائ، وتبع صو  او  اين.

 

)اه را احلبببباو ا  الل ن، والل ن فرض الروأبببب، في ة  او  امليبببب: زوأببببا .ذهببببه ية  ببببة ايببببا   (1)
، ا  ثبب، اجمل وآلا  6/63،  وضببببببببببببببب، ال ببالب ا6/559، الشببببببببببببببرح ال بريا 9/66، البيببا ا8/136

 (12/503، افاي، الهبيها  16/94
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 الفصل الثان 
 (1)تصحيح احلسابيف طريق 

ونقدد ع يه ددد ةقدد ةددن  و ع دي  ددس يدد مها  ا ادددددددددددددددد  د دد  دد             دد   ةدد      
 ةتو  قني ثالثن وثالثن ويش ة ويش ة  دو غري ةت  ثهني  و   ئٍذ  إة  دي اكوان    ةت  ثالي

؛ ألي  أل ث   ة  دي افىن ابألقس  ذ  ُدسدددددق  ة د ة كني    ث  (2)ةتب ا نيدو   ةت   هنيدو  
 ين بد   لثالثن ةع كادددددددسن و   ادددددددن ةع  لسشددددددد ة و الث ني ةع  لث  ن ن؛      دو ال   إي 

ةت   الي  وةس  ه دي  ألقس مه  س يف  أل ث   و ي مل اف  إبسددق  د ة د  إة  دي اف      
 

  لاددد ي  173) نظ ف خمت ر  لصددد:  ف   ضددد   لادددق     و لصددد:ن لتصددد: تف كفس س ة   لصددد:ن (1)
 ( 2/507 لس بف 

غ لب ً  ز لن  لكادددد  بني  لف ه وسدددد  ة    ومل    ي  لكادددد     لن  لاددددق      ي    لف ضدددد ني و مل  مه ة د 
و لف ضددع    لن  ليب  ؛ لسال د  لادد  ع  مل كادد ة بودد ب خمصددوم ل  وس سددق   النكادد ر وكصددت  
 لادددددد  ع  هع  سهد  ذ  كصدددددد: : ً  ويف  القدددددديال ف  ه مه دقس ي مه   ال ة د     س و ر  بال  

 لسدددذب    1/104 ف تت  لق اددد   4/59  ةغين  حملتددد الف 2/65ف ادددددددددددددد   ) نظ ف  ددد ادددن   ددد  ادددن
 ي نن  لي لبني يهى  س دلف ظ    1/449 ش ف  قيال  ت  لف وي و لسهوعف    1/158 لف ئضف 

 ( 3/279 تت  ملسنيف 

واقد س له ت د ثهني داوددددددددددددددد   متد ثدس  لسد مها ف كاددددددددددددددد وا  د   و لتاددددددددددددددد و   و  ال د مه يف  لك  دن   (2)
 ( 66 ملتا وايي  ) لتس اف تف 

  واقدددد س و ملتدددد   اليف يبدددد رة ي  يددد مها  لو      لكثري ة   دددد  ة   لقه ددددس د ث  ة  ة ة أل  دددد ه
 ( 54) لتس اف تف  له ت   هني  ملت  سب ي 

 ث   وق سف     لهذ ي افين  اًل   ك جب ء دو أب   ء  ث ني  مها  ب       شت و ملتو  ق يف يب رة ي  ي  
 (69واق س له تو  قني  ملشت  ي  ) لتس اف تف  ة     ي مه اثلث 

و ملتب ا  يف يب رة ي  ي مها  ةتف ضددددددددددهني ل و ب      ةو  قن جب ء ة   أل   ء  وق سف     لهذ ي ال 
 ( 51 ا ني  ملختهف ي  ) لتس اف تف واق س له تب اف       ال  لو    

   554-6/553   لشدددددددددددددد    لكبريف 286-9/285   دد اددن  مليهدد ف 8/137 حلدد و ف ) نظ ف و 
 ل ج   لو د الف   347-2/346   لتد راد ف 12/532   فد ادن  ل ب ددف 6/60روضدددددددددددددددن  ليد لبنيف 

 تت    59-4/58 حملت الف    ةغين3/23دسددددددددددددددىن  ملي ل ف   201 شدددددددددددددد   لغو ةضف    6/197
 ( 1/153   لسذب  لف ئضف1/89 ف لق ا 
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مج س ً ي مه آ   اثلث دو ال   إي د      ي مه آ     لادددددددددتن ةع  لسشددددددددد ة اف      مج س ً 
ف      مج س ً  لثالثن؛      ةتو  ق ي ابجل ء  ملشددتم ة  ذل   الث  ي  و لاددتن ةع  لتاددسن ا

 لس مه  لذ  كو  ق    د    لتو  م يف  ملث س  ألوس ابل صددددددددددد  ويف  أل ريا  ابلثهث  و ي مل 
و   ادددددددددددددددن ةع  اف    د  مج سد ً يد مه آ    و يد  اف  د ي ابلو  د    د لثالثدن ةع  لاددددددددددددددبسدن 

  حنصددددددددددد ت نادددددددددددبن  س ي مها  يف  ذه  ألربسنف ابلت  ثس     (1) لتادددددددددددسن؛      ةتب ا  ي
 و لت   س  و لتو  م  و لتب ا  

د ث  ة   (2)و يه  دي  ملو  قدن قد  كقع يف د   ء ةتسد مهة  وذلد   ذ  د ىن د لسد مها        
ي مه و       ثين يشددددددد  وش ن ن يشددددددد  اف       لادددددددتن و لثالثن و الث  ي   ب      ةو  قن 

ال  و ألنصد ف  و ذ   ألربسن و لسشد وي و لادتن و لثالثوي  و اليتب ر يف ابألسد    و ألث
ذلددد  ابجل ء  ألقدددس مهوي غريه  و و يف  ملثددد لني  ملدددذ ورا   لادددددددددددددددد    و   ددد   ذ  كو  قددد  

     ةتو  ق ي أب   ء ة  يف  ةت   هني  و س (3)ابألمخ   و أليشددددددد ر  لسشددددددد  ويهى  ذ 
  (4) ألقس ة      مه لس مه 

ر س       ملقصددددددومه و و   ام كصدددددد: ت  ملادددددد ئس؛  إي   ي  لورثن يصددددددبن   ق  
دي  مل س ا قادد  ب     يهى ي مه رسوسدد    ودند  ي   ي       ان   سس  س ذ    (5)ة 

   لن دنث ني  و ي   نو  دقددددددد: ب   وا  دو   ي      قددددددد      ا    ي ف دقدددددددس 
 ملادددددددددددددد لن ويو    ي   نر ي ئهن  ق  نظ ؛  إي  نقادددددددددددددد ر  لادددددددددددددد  ع يهى  لورثن  ه   

اك  يوسف زوال وب ر و ب   ب    قدددددد:   ً  ومل ك كادددددد   صددددددس  ملقصددددددومه  ةث لد  ذ  مل
 

ف "  الث ني و لثالثن؛  ه و لالث ني ثهث      و لهثالثن  ول و لهثالثن نصد  ق س  لشد شدور  (1)
  (1/89 تت  لق ا ف      و لالث ني   ال  شت ك ب           ةتب ا  ي"  )

   لصو ب ة  دثبتدو يف  ألقسف  لس مه ي   (2)
  روضدددددددن 6/554وذل  حم  ظن يهى   تصددددددد ر  ألي  مه ة    دةك    نظ ف ) لشددددددد    لكبريف  (3)

 ( 90-1/89  تت  لق ا ف  159   رش مه  لف راف6/64 لي لبنيف 

ةتو  ق ي    ألقدددددددددغ    ة   أل   ء  و مل  مه ابلتو  م      الشدددددددددت ك يف   ء دو   كس ةت   هني (4)
 ةث لدف    ادددن و لسشددد ة       ةت   الي  و   ادددن كفين  لسشددد ة      ةتو  ق ي ابألمخ   د   ء  

 .(1/90   تت  لق ا ف 6/554) نظ ف  لش    لكبريف  

  109 نظ ف م (5)
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 ملاددد لن ة  دربسنف له وال سددد    ولهب ر سددد   ي  والب   الب   لاددد    لب قع  و ذ  زوال 
وب در وثالثدن بين  ب   له وال سدددددددددددددد   ولهب در دربسدن ولبين  الب   لثالثدن  لبد قع  وةثد لدد  ذ  
  ي يوسف زوال ود ت ي ة  دب   ع ة  سددددددددددددددتن وكسوس    سددددددددددددددبسن  و ع ة قادددددددددددددد ن 

  زوال ود تدد ي ة  دب ودم ة  دع  و ع ة  سددددددددددددددتددن وكسوس    شدد ن ددن  و ع (1)   يه 
  (2)ة قا ن يه   

قادد  ة  دوس ي مه ككوي   د  لقادد ن يهى  تو ي مل ك قادد  يهى رسوسدد   قدد:   ً      
و د ال اقع  لكا  يهى د   ة   لورثن    ىت قا ت   ة  ي مه ميك  قا ت   ة  مهوند 

 ي  ذل   يً  

 

 وقورهت ف   (1)
 6←7 
 3 زوال

 4/2 د ت ي ألب
 

 وقورهت ف   (2)
 6←8 
 3 زوال

 4/2 د ت ي ألب
 1 دم ألع

   د ادن   د  ادنف  227   شدددددددددددددد   لغو ةضف 6/560   لشدددددددددددددد    لكبريف 8/136 نظ ف ) حلد و ف 
 ( 1/173   لسذب  لف ئضف 1/105ف  تت  لق ا   2/66
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و  د   دو   اقني  دو ثالثدن  دو دربسدن وال ( 1)ال  هو ة  دي ا كادددددددددددددد  يهى   ام ق     
  ( 3)   إي قه   دي دع ديب  ألب ال ك    ال ك كا  يهى د ث  ة  ثالثن(2)ا ا  يهى ذل  

  وال اكوي يف خم ال  ل بع و لث    ال يهى   ام (4)وال اكوي  لكادددددددددد  يف خم ال  ل صدددددددددد 
  وال يف خم ال  لثهدث  ال يهى   اقني  و النكاددددددددددددددد ر يهى دربسدن اكوي يف خم ال  (5)و  د 

  ثين يش  ودربسن ويش ا  

 

واترة ابحل ب  واترة ابحل    واترة ق س يف  لسذب  لف ئضف "و لف ام اسرب ي د اترة ابلصدددددددددددددد     (1)
ابجل و  واترة ابل وع  واترة ابل سو   واترة ابلف قددن  واترة ابليدد ئفددن؛ و مل  مهف مجدد يددن  شددددددددددددددت و  يف 

 ( 1/174) لسذب  لف ئضف   "  ا  دو      بقع بس   لف ا

ا قادد  يه د   ة  قدد      وال ب     ألي د ث  ة  اتصددور يف  لف اوددن   ت  ع مخاددن دقدد  ف (2)
   ؛ ألي د    ألقد  ف    ادن  ل وال دو د    ألبوا   و لو    اصدت يه د ة  اصد بد ال حم لننصد بد

   لورثن ال ا ا وي يهى مخادددددن دقددددد  ف يف ةاددددد لن  وال ب   ذ    ت سو  دي اصدددددت نصددددد   قددددد    
ف    تت  لق اددد 12/534   فددد ادددن  ل ب ددددف 6/561 لشدددددددددددددد    لكبريف   9/287) ددد ادددن  مليهددد ف 

 (1/174   لسذب  لف ئضف 1/105
  النكا ر ي  ه ثال    ه  ) ملص مهرال اتج وز   -  مل لك ن-    ال اور  د ث  ة    كني   (3)

شدددددد   خمتصدددددد    13/63   لذ ريةف 4/134  و نظ  ةذ    مل لك ن يفف )ب  ان  جملت  ف  لادددددد بقن(
 ( 2/259 لفو  د  ل و ينف   8/201 ه س لهخ شعف 

" حيصدددددس   د  النكاددددد ر يهى   ام و     وذل   ذ    ي يف  ملاددددد لن  2 لصدددددو ب دي  ألقدددددس " (4)
    ان  193نصددددد  وة  بقع  و  ي ةادددددت:م  لب قع ة   لسصدددددبن ةتس مه ً  ) نظ ف  رشددددد مه  لف راف 

 (  1/174   لسذب  لف ئضف 1/105   تت  لق ا ف1/79    انف  
مج ع  ألقددددددوس ي    الث ني  دة   النكادددددد ر يهى  لصددددددو ب دي  النكادددددد ر يهى   اقني اقع يف  (5)

" ي   36"  و ذل   ألقددددس "24" و"12" و"6ثال    ه  ال اكوي  ال يف  ألقددددوس  لو كسوس "
  1/106   تت  لق ا ف 1/79    ان     انف  199و 194ة  اقوس بد  ) نظ ف  رشددد مه  لف راف 

 (177و 1/176   لسذب  لف ئضف 108و
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دي ك كادد  يهى   ام و        ظ     سدد  ة   وي مه رسوسدد     إي مل القسمما ال:    
حيصدددس ب      كو  م جب ء      ةتب ا  ي   توددد ب ي مه رسوسددد   يف دقدددس  ملاددد لن بسو   

   (1)هن      بهغر ق:ر ة د  ملا لن ي   نر ي ئ
ةث لدف  ه  ب ت ً و بين  ب     ع ة   ث ني  لهب ر سدددد    ابقى سدددد   ال ا قادددد  يهى   

 ث ني وال كو  م  كود ب ي مه  الب ني يف دقدس  ملاد لن و و  ث  ي  ابهر دربسن ة    كصدتف 
  و دذ  (3)زو دن ود وا   و دذ  لو  ه  (2)لهب در  ث د ي  ولكدس و  د  ة   الب ني و  د 

لو  ه  ب ت ً وب و  ب  ويصدددددبن   ملاددددد لن ة  سدددددتنف ثالثن لهب ر  وسددددد   لب و  الب  ال 
اصدت يه     وال او  م  كود ب ي مه رسوسد    و و  ث  ي يف سدتن كبهر  ثين يشد       
لد نصدد   يف  ملادد لن قبس  لتصدد: ت د ذه ةودد وابً      ضدد بر   د  ملادد لن    ي لهب ر 

    (4)ثن ض بر يف  ث ني ق رت ستن  والب و  الب  س   يثال

 

صس       النقا ع   حي  لا  ع و ل سو ؛ ألي  مل  ثهن    م و لتب ا  يف  ل ظ  بنيو  تفى     ابلتو   (1)
و مل   هن  ي   نر  ل سو  مه  هن يف  لاددد  ع  صدددس  النقاددد ع داوددد ً  و ي   ي  لسكو  ق  يولو   

 نظ ف  د ادن   لكدس  لدذ   و د رب  ملتد   هني  )يهى  ك   ملو  قدن؛  ذ  و د صدددددددددددددد  ة  ضدددددددددددددد ب 
 ( 1/106ف  تت  لق ا 68-2/67    ان     انف  2/348   لت را ف 287-9/286 مليه ف 

   وقورهت ف (2)

 2×2 = 4 
 2 1 ب ر

 2/1 1  بين  ب 
 

 وقورهت ف   (3)
 4×2 = 8 

 2 1 زو ن
 6/3 3 د و ي 

 

 وقورهت ف   (4)
 6×2 = 12 
 6 3 ب ر
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    مه ي مه رسوسدد      جب ءٍ   /د23د موافقةو ي   ي بني ي مه رسوسدد   وسدد  ة        
ة  ي مه  ل سو  يف دقدددددس  ملاددددد لن بسو    ي   نر  (1)  ء  لو مق ر  ملو  قن    ضددددد ب 

   (2)ي ئهن      بهر    د كصت
ةث لدف  ه  دة ً ودربسن دي  ع   ملادددددددددد لن ة  ثالثنف لبع و     ابقى  ث  ي ال ك قادددددددددد   

يهى دربسن  لك  بني  لس مها  ةو  قن ابل صدددد    تمه ي مه  ل سو      الث ني  وكودددد ب 
ر سدتن ة    يف ي مه  ألي  ع يف دقدس  ملاد لن  كبه   -و و  ث  ي يف  ذ   ملث س-   ء  لو م

كصدت    ي لبع و    ضد ب يف  ث ني   ه   ة   لادتن  ث  ي و و  لثهث  و  ي لبي  ع 
  دبو ي وسدددر ب  ت   ع (3) ث  ي ضددد اب يف  ث ني  قددد رت دربسن ك قاددد  يه    قددد:   ً 

 

 2/1 1 ب ت   ب 
 4 2 ي 

 

 لو مف ة   ملو  قن بني شدددد ئني  و و    ف  جل ء  لذ  و  م بد د    لس مها         و م د     (1)
  لادددددد ي  لس بف 4/1567  ) نظ ف  لصدددددد:  ف اادددددد ى و ق ً  ملتو  قني و و  جل ء  لذ   شددددددت   بد  

 ( 1/344  ش    لفصوس  مل  نف 10/382
 ع ي    حمل سددددددددددددددبني  وي  لس مها  نف  واتوددددددددددددددت  ملقصددددددددددددددومه جب ء  لو م ة   ل      ف " ملو  ق     

 دد  يدد مه اثلددث غري  لو  دد   واادددددددددددددد ى ابلتو  م  دقه  دد   أل ث   لك  اسدد     ملختهفني حب ددث ال اسدد   
و لتشدددد رك داودددد   و لكادددد   لذ  ذل   لس مه  لث لث خم ال لد اادددد ى ابلو م واادددد ى  س و    ة  

و  ء  الشددددددددددددددت ك  د لث د ن دن ةع  لسشدددددددددددددد ا   دإندد اسد  د  دربسدن و ع  لسد مه    ئع  لسد مها    ء  لو م
 لث لث  لذ  اشدددتك يف  لس   و لكاددد   لذ   ذه  ألربسن خم ال لد ديين  ل بع  لو م       ةتو  ق ي 

" ) شددد ف  قددديال  ت وةتشددد ر  ي يف  ل بع  و  ء و م  لث  ن ن  ث  ي  و  ء و م  لسشددد ا  مخادددن
 (2/1667 لف وي و لسهوعف 

و لذ  اود ب يف دقدس  س ةاد لن ااد ى   ء  لاد  ف د      لاد    لو    ة   ملاد لن  ) نظ ف  
 ( 1/174   لسذب  لف ئضف 1/106   تت  لق ا ف 187 رش مه  لف راف 

 شددددد    لفصدددددوس  6/560   لشددددد    لكبريف 9/287    ان  مليه ف 8/137 نظ ف ) حل و ف  (2)
   1/105ف  تت  لق اددد   231 شدددددددددددددد   لغو ةضف   403-1/402 مل  دددن يف ةو رادددث  ألةدددنف 

 ( 1/174 لسذب  لف ئضف 
 وقورهت ف   (3)
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ة  سدددددددتن  نصددددددد    لب  ت دربسن ال اصدددددددت يه     وب     وبني دقدددددددس  ملاددددددد لن ةو  قن 
و و ثالثن يف سددددتن  كصددددري ش ن ن يشدددد  ة    كصددددت  لكس    ء  لو مابل صدددد   كودددد ب 

   (1)و   ة ة   لب  ت ثالثن
و ي  صددس  لتو  م بني  لادد  ع وي مه  ل سو  يف   دا  دو د ث   ضدد بر دقس د   ء     

 لِو م ة  يد مه  ل سو  يف دقدددددددددددددددس  ملاددددددددددددددد لدن   دإي  د ندر يد ئهدن  بسو د     د  بهر    دد 
   (2)كصت

ةث لد  ذ  مل اك  يوسف زو ن وش ن ن دوالمه دع ودع ودم ألب   ع ة   ثين يشددددد ف  
ولبع سددددد   ي  ولل وة لبع دربسن ال ك قاددددد  يهى ش ن ن  وب      ةو  قن له و ن ثالثن   

ابل صددددددددد  وابل بع   ت  ذ دقس  أل   ء ة  ي مه  ل سو  و و  ث  ي كوددددددددد     يف دقدددددددددس 
   (3) ملا لن  كبهر دربسن ويش ا  ة    كصت

 

  3×2 = 6 
 2 1 دع 
 4/2 2 دربسن دي  ع 2

 

 وقورهت ف   (1)
  6×3 = 18 
 3 1 دب 
 3 1 دع 
 12/2 4 سر ب  ت 3

 

 ( 4/58  ةغين  حملت الف 12/534   ف ان  ل ب دف  6/560) نظ ف  لش    لكبريف (2) 

 وقورهت ف (3)
  12×2= 24 
 6 3 زو ن 
 4 2 دع 
 8/1 4 ش ن ن   وة ألع 2
 6 3 دم ألب 
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ةث لد  ذ    ي يوسف زوال ودع وسددددددر يشدددددد ة ب ت ً   ع ة   ثين يشدددددد  وكسوس    
يشدددددددددد   لهب  ت ة    ش ن ن ال كصددددددددددت يه     و لث  ن ن وي مه رسوسدددددددددد   ةتو  ق ي   ثالثن

ابل صددددد  و ل بع و لث     ت  ذ دقس  ذه  أل   ء ة  ي مه  ل سو  و و  ث  ي  كوددددد     
يف دقددس  ملادد لن بسو   و ع ثالثن يشدد   كصددري سددتن ويشدد ا  ة    كصددتف له وال سددتن  

  (1)ولبع دربسن  ولكس ب ر س  
كوددددددس   د    لس مها  بق ر ة  يف      ة   ف ب ادددددد  ي    حلُ   لودددددد ب و يه  دي        
   و  دد  يف و  دد  و  دد   ويف (3)  و لو  دد  ل و بسدد مه  و يدد   و ةبدد د  لسدد مه(2)   دد مه

  (4) ث ني  ث ني  ويف يش ة يش ة و كذ   خبالف  ث ني يف  ث ني  إ    دربسن و كذ 
   إة  دي اكوي بني ي مه  س   ام (5)دي ك كاددددددددد   لاددددددددد  ع يهى   اقنيالقسممممممما الثان   

اكوي ب    د  ةو  قدن  دو اكوي بني د د  د  وسدددددددددددددد د ةدد   (6)وسدددددددددددددد د ةدد ةو  قدن جب ء دو ال 
ةو  قدن مهوي     ؛   دذه ثالثدن د و س  يف  دس و  د ة ة  د  دربع ةاددددددددددددددد ئدس؛ ألي يد مه 

 

 قورهت ف (1)
  12←(13×2) = 26 
 6 3 زوال 
 4 2 دع 
 16/1 8 ب ت ً  16 2

 

 ( 3/23  دسىن  ملي ل ف 6/200   ل ج   لو  الف 9/271 نظ ف )  ان  مليه ف  (2)
جم ز ً   الق ً شددددددد ئس ً   ال  الف يف   اله  لس مه يهى  لو     ولك د جم ز    ً وايهم يه د ي مه (3)

ي    جل  ور  وكو   بسض  لفق  ء دي  لو    ل و بس مه وال ااددد ى ي مه ً  و لصدددو بف دند ااددد ى  
 ( 1/78ف  تت  لق ا   133ي مه ً جم ز ً دو  ق قن يهى   الف  ) رش مه  لف راف 

   138   رشددددددددددددددد مه  لفد راف 6/200   ل ج   لو د الف 264-9/263 نظ ف ) د ادن  مليهد ف  (4)
 ( 1/80ف  تت  لق ا   3/23دسىن  ملي ل ف

وة   9/287    ان  مليه ف 139-8/137 نظ   النكادددددددددددد ر يهى   اقني ودةثهتدف ) حل و ف   (5)
-193   رشدددددد مه  لف راف 255-244   شدددددد   لغو ةضف 562-561بس      لشدددددد    لكبريف 

 (177-1/176   لسذب  لف ئضف 108-106ف  تت  لق ا   198
 يف  ألقس زايمهة )دو(  و و  ي   (6)
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  وجم وع ةتبدد ا ني  دو ةتو  قني  دو ةتدد   هني ثهني  دو  لف اقني    دد   ةدد  دي اكوان ةت دد 
  (1)ذل   ثين يش  ةا لن

 حلد لدن  ألو ف دي اكوي بني يد مه  دس   ام وسدددددددددددددد د ةدد ةو  قدن   تمه يد مه رسو   دس     
ةيهقد ً  وقد  ات د ثدس يد مه  لف اقني بسد   ل مه وقد  اتد   الي وقد     ء  لو مقدددددددددددددد      

اتو  ق ي وق  اتب ا  ي    ملت  ثالي   ع وستن   وة ألع و ث   يش ة د ت ً ألب   ملا لن ة  
سدتن  وكسوس باد سد      سدبسنف لل وة سد   ي او  ق ي ي مه رسوسد   ابل صد    تمه 

و  م ي مه رسوسدددددددددددد   ابل صدددددددددددد  و ل بع   تمه ي مه      ثالثن  ولب و ت دربسن  و و ا
   (2)  و و  ل بع ثالثن    ت  ثس  لس مه ي  مل مهومه ي  ء  لو مي مه      دقس 

ةث س  ملت   هنيف دع وش ن ن   وة ألع وش ي د و ت ألب   ع ة  سددددددددددتن وكسوس         
 مه رسوسددددددد   ابل صددددددد    تمه ي مه      سدددددددبسن؛ ألي لب وة سددددددد  ني  و   او  ق ي ي

دربسدن  و أل و ت دربسدن كو  م يد مه   ابل صدددددددددددددد  و ل بع   تمه يد مه      دقدس  لو قني 
  (3)و و  ل بع  ث  ي  و الث  ي و ألربسن ةت   الي

 

ق س يف  لسذب  لف ئضف "و يه  دند  ذ  وقع  النكادددد ر يهى   اقني  ههف ضددددع يف ذل  نظ  يف  (1)
 ألوسف بني  س   ام وسد  ةد  ولد ثالثن د و سف  ة  دي او  م  س   ام سد  ةد  دو اب ا   س ة     

ات  ثال دو  سدددد  ةد  دو او  م   ام سدددد  ةد واب ا       سدددد  ةد  و ل ظ   لث ين بني  ملثبتني؛  إة  دي 
  ات   ال دو اتو  ق  دو اتب ا      ذه دربسن د و س ةوددددددد وبن يف  لثالثن د و س  مل رة كبهر  ثين يشددددددد " 

 ( 1/176) لسذب  لف ئضف 

 وقورهت ف   (2)
 21 = 3×7←6   ملثبت ت   ء  لا  

 3 1 دع  
 6/1 2   وة ألع 6 3 3
 12/1 4 د ت ً ألب 12 3 

 

 وقورهت ف   (3)
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وةث س  ملتو  قنيف دع و ث   يشدددددد  د  ً ألع وسددددددر يشدددددد ة د ر ألب   ع ة  سددددددتن      
  ي  ب      وبني ي مه   ةو  قن ابل صدددددددد   ك مه      وكسوس    سددددددددبسن  لل وة سدددددددد 

سدد    وبني  أل و ت وسدد  ة   ةو  قن ابل صدد  و ل بع   تمه       ملو  م ابألقس و و 
  (1) ل بع  تصري دربسن  و ألربسن و لاتن ةتو  ق ي؛ أل    اف   ي ابالث ني

وةث س  ملتب ا نيف دع وسدددددددددتن د وة ألع وش ين د و ت ألب   ع ة  سدددددددددبسنف لل وة      
سدد   ي ال كصددت يه      وب      وب     ةو  قن ابل صدد     مه      ثالثن  ولب و ت 
دربسن ال كصت يه     وب      ةو  قن ابل ص  و ل بع    مه       ل بع  الث  ي  و الث  ي 

  (2)و لثالثن ةتب ا  ي
 حل لن  لث ن نف دال اكوي بني  لاددددددددددد  ع وي مه  ل سو  ةو  قن يف و    ة   لف اقني        

 دد ك ك يدد مه  ددس   ام حبدد لددد  سددددددددددددددو ء متدد ثددس يدد مه  لف ام دو كدد   ال دو كو  قدد  دو كبدد ا دد   

 

 28 = 4×7←6   ملثبت ت  لا    ء 
 4 1 دع  
 8/1 2   وة ألع 8 4 4
 16/2 4  و ت ألبد 8 2 

 

 وقورهت ف   (1)
 84 = 12×7←6   ملثبت ت   ء  لا  

 12 1 دع  
 24/2 2 دم ألع 12 6 4×3دو  6×2
 48/3 4 د ر ألب 16 4 (12)   

 

 وقورهت ف   (2)

 42 = 6×7←6   ملثبت ت   ء  لا  
 6 1 دع  
 12/2 2   وة ألع 6 3 2×3   
 24/3 4 د و ت ألب 8 2 (6)   
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ال   /ب 23د د ملت د ثالي  ثال  ب د ت وثالثدن   وة   ع ة  ثالثدنف لهب د ت سدددددددددددددد  د ي 
س   ال اصت يه     وال ةو  قن بني نص    س   ام وي مه      كصت يه      ولل وة

  و ملتدد   الي  ثال  ب دد ت وسددددددددددددددتددن   وة  ال ةو  قددن بني (1)ةت دد ثاليويدد مه  لف اقني 
وسددددددددتن  (3)  و ملتو  ق ي د تاددددددددع ب  ت (2) لادددددددد  ع و ل سو   وي مه  لف اقني ةت   الي

  (5)ةع  لاددددددددددتن ةتو  ق ي (4) لادددددددددد  ع وي مه  لف اقني  ود لتاددددددددددسن   وة  ال ةو  قن بني 
   (7)ود وا  (6)و ملتب ا  ي  ثال  دب  ت 

 

 وقورهت ف   (1)
 9 = 3×3   ملثبت ت   ء  لا  

 6/2 2 ب  تثال    3 3
 3/1 1   وةثالثن   3 

 

 :  وقورهت  (2)

   3×6 = 18 
 12/4 2 ب  تثال    3 6
 6/1 1   وة  ستن 6 

 

دثبتد؛ ألي  لث  ن ن و الث ني ب      ةو  قن  ال اصددددددت يف  ألقددددددسف  ث  ين ب  ت  و لصددددددو ب ة   (3)
  لت ث س بذل  يهى  ملب ا ن

 مل  سبم    لصو ب ة  دثبتدو يف  ألقسف  لث  ن ن   (4)
 وقورهت ف   (5)

   3×18 = 54 
 36/4 2 ب  ت كاع  9 18
 18/3 1   وة  ستن 6 

 

  ملث س  ىت ااتق       لصو ب ة  دثبتدو  يف  ألقسف د و ت  (6)

 وقورهت ف   (7)
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 حل لن  لث لثنف دي اكوي بني  لاددددددد  ع وي مه  ل سو  ةو  قن يف د    لف اقني مهوي         
  وةد  مل او  م  ك  دد حبد لدد  سددددددددددددددو ء متد ثدس يد مه   ء  لو ميد مهه     مه      ؛   د  و  م رُ 

  د  وبني  لف اقني  ادددددددددددددددر ب د ت وثالثدن   وة   ع ة  ثالثدنف لهب د ت سدددددددددددددد  د ي  وب  
  دو (1)ي مه   ةو  قن ابل صدد     مه      ثالثن    صددري ي مه   ةت  ثالً لس مه    وة

ك   ال   ربع ب  ت ودربسن   وة   ع ة  ثالثن  وبني سددددددددددد  ع  لب  ت وي مه   ةو  قن 
  دو كو  قد   ث د ين (2)ابل صدددددددددددددد     مه    ل دد و و  ث د ي  و الث د ي ةع  ألربسدن ةتد   الي

  دو كب ا   (3)وسدتن   وة  بني  لب  ت وسد      ةو  قن ابل صد     مه      دربسنب  ت  

 

   3×6 = 18 
 12/4 2 ثال  ب  ت 3 6
 6/3 1  ي د و  2 

 

 وقورهت ف   (1)
   3×3 = 9 
 6/1 2 سر ب  ت 3 3
 3/1 1 ثالثن   وة 3 

 

 وقورهت ف   (2)
   3×4 = 12 
 8/2 2 دربع ب  ت 2 4
 4/1 1 دربسن   وة 4 

 
 وقورهت ف   (3)

   3×12 = 36 
 24/3 2 ش ين ب  ت 4 12
 12/2 1 ستن   وة 6 
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  ربع ب  ت وثالثن   وة  بني  لب  ت وسددددددددددددد       ةو  قن ابل صددددددددددددد   و ع     ث ني  
  (1)و الث  ي و لثالثن ةتب ا  ي

 ددإذ    غددر ة  ةس  ددن  دد س  لف ام ةع نصدددددددددددددد بددد يف  لت دد ثددس و لتبدد ا  و لتدد   ددس 
  ورمهمهت ةدد   دد ي   ددد و م ة  يدد مه  لف ام    ذلدد   ي  دد ي و  دد  ً  دو    (2) مو لتو 

دقددس   ء  ي  دد ي  لتو  م أب   ء يف  أل و س  لثال    دد نظ     ةدد  حيصدددددددددددددددس بني يدد مه 
  دو ةتو  قني  دو ةتددد   هني لف اقني يف  دددس ةاددددددددددددددددد لدددن؛  دددإةددد  دي اكوان ةت ددد ثهني  دو 

   (3)ةتب ا ني
 ي   ي       دو    ء  لو م لقادددددد   ألوسف دي اكوان ةت  ثهنيف  ة  بس   ل مه    

يف د ددد  ددد   دو يف غري رمه  ي مل اك  يف و  ددد  ة   ددد  و م؛  ددد     د ددد  ددد  و  ت  
اب     و ضدد بد يف دقددس  ملادد لن بسو    ي   نر ي ئهن     د كصددت    ألةثهن  ألوس يف 
 أل و س  لثال   و ع يف  ألو  دع وسدددددددددتن   وة ألع و ث   يشددددددددد  د ت ً ألب   توددددددددد ب 

مهمهت  ل    ي مه رسو   لف اقني يف دقددددددددددس  ملادددددددددد لن و و سددددددددددبسن كبهر د    لثالثن  لو ر 
ويشددددد ا ف لبع سددددد   ةوددددد وب يف ثالثن بثالثن  ولل وة  لادددددتن سددددد   ي ةوددددد وابي يف 
ثالثن ستن  لكس و    س    و ذ  دربع زو  ت ودربسن   وة   ملا لن ة  دربسن  و نكا  

   تودددد ب ي مه د    لف اقني يف دقددددس ةت  ثالينصدددد    س   ام يه د  وي مه  لف اقني 
   (4) ملا لن ككوي ستن يش   لكس زو ن س    ولكس دم ثالثن

 

 وقورهت ف (1)
   3×6 = 18 
 12/3 2 دربع ب ر 2 6
 6/2 1 ثالثن   وة 3 

 
  لتب ا   ق       و يف  النكا ر يهى   ام و        ة    ود ل ظ   ألوس اكوي ابلتو  م   (2)
   1/405  شددددد    لفصدددددوس  مل  نف 193 رشددددد مه  لف راف   139-8/137 حل و ف نظ ف )  (3)

 (1/176   لسذب  لف ئضف 1/106ف  تت  لق ا   4/60ةغين  حملت الف 

 وقورهت ف   (4)
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ويف  حل لن  لث ن ن ثال  ب  ت وثالثن   وة   ملاد لن ة  ثالثن  و ألي  مه ثالثن وثالثن      
يف ثالثن سدددددتن  كوددددد ب ثالثن يف دقدددددس  ملاددددد لن كصدددددري كادددددسنف لهب  ت  لثال  سددددد   ي  

ولل وة سدددددد   يف ثالثن بثالثن  ويف  حل لن  لث لثن سددددددر ب  ت وثالثن   وة   ملادددددد لن ة  
ثالثن  ك مه ي مه  لب  ت    ثالثن؛ ملو  قت   سدددددددد  ة   ابل صدددددددد    ت  ثس ي مه   وي مه 

    وة  كو ب ثالثن يف ثالثن كصري كاسنف لهب  ت ستن  ولل وة ثالثن  
؛ أبي   ي  أل ث  افىن إبسددق ا  ألقس ة د ة كني ةت   هنيدي اكوان    لقادد   لث ينف      

؛        ألقس و ضددد ب  أل ث  يف دقدددس  ملاددد لن بسو    ي   نر ي ئهن      (1) صددد ي  ً 
بهر قدددددددددددددد:ر ة د    ألةثهن  لث ن ن يف  أل و س  لثال   و ع يف  ألو ف دع وش ن ن   وة 
ألع وش ي د و ت ألبف  ع ة  سدددددتن وكسوس    سدددددبسن  رمهمهت ي مه    وة    دربسن؛ 

 و ت     ث ني؛ ملو  قت   سددددددد  ة   ابل بع  ملو  قت   باددددددد       ابل صددددددد   وي مه  أل
و   ةت   الي  كودددددد ب دربسن يف دقددددددس  ملادددددد لن و و سددددددبسن كبهر ش ن ن ويشدددددد ا ف لبع 
دربسن  ولل وة  ث  ي ةودددد وابي يف دربسن بث  ن ن  ولب و ت دربسن يف دربسن سددددتن يشدددد   

 واق س يف  ذه  لصورة ونظ ئ    و ق ي ةت   الي  
ث ن ن ثال  ب  ت وسددددتن   وة   ع ة  ثالثن وال ةو  قن بني  لادددد  ع ويف  حل لن  ل

وي مه رسو   لف اقني  و لثالثن مه  هن يف  لاددتن  كودد ب سددتن يف ثالثن كبهر ش ن ن يشدد ف 
ولل وة سدد     /د24دلهب  ت سدد   ي ةودد وابي يف سددتن كصددري  ثين يشدد   لكس دربسن   

لثن دربع ب  ت ودربسن   وة   ع ة  يف سددددددددددتن باددددددددددتن  لكس ة    سدددددددددد    ويف  حل لن  لث 
ثالثن  بني سدددد    لب  ت وي مه   ةو  قن ابل صدددد     مه       ث ني   ت   س  لس مه ي  
 تودد ب د ث    و و دربسن يف دقددس  ملادد لن و ع ثالثن كبهر  ثين يشدد ف لهب  ت سدد  ني 

 يف دربسن بث  ن ن  لكس و   ة  ث ني  ولل وة دربسن 

 

   4×4 = 16 
 4/1 1 دربع زو  ت 4 4
 12/3 3 دربسن   وة 4 

 
 (   3/279   ي نن  لي لبنيف12/532   ف ان  ل ب دف  9/285 نظ ف )  ان  مليه ف  (1)
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    ضددد ب د     اب         بهر   ضددد بد يف ةتب ا نيوان   لقاددد   لث لثف دي اك
دقدس  ملاد لن      بهر    د كصدت  و ع  ألةثهن  ل  بسن ة   أل و س  لثال    فع  ألو  
دع وسددر   وة ألع وش ين د و ت ألب   ع ة  سددبسن  ك مه    وة    ثالثن؛ ملو  قت   

    ث ني؛ ملو  قت   ابل بع  ق كوددددددددد ب د     يف      كصدددددددددري  ابل صددددددددد   و أل و ت 
سددتن  كودد ب  لاددتن يف دقددس  ملادد لن و و سددبسن كبهر  ث ني ودربسنيف لبع سدد   ةودد وب 
يف سددددتن باددددتن  ولل وة سدددد   ي ةودددد وابي يف سددددتن ابثين يشدددد   لكس و    سدددد   ي  

 ثالثن   ولب و ت دربسن ةو وبن يف ستن أبربسن ويش ا   لكس و   ة
ويف  حل لن  لث ن ن ثال  ب  ت ود و ي   ع ة  ثالثن  كود ب ثالثن يف  ث ني كبهر 

 ( 1)سدتن  كود    يف دقدس  ملاد لن كبهر ش ن ن يشد ف لهب  ت  ث   يشد  لكس و   ة ددربسن 
 ولب وا  ستن  

 لب د ت ويف  حلد لدن  لثد لثدن دربع ب د ت وثالثدن   وة   ع ة  ثالثدن  بني نصدددددددددددددد د  
وي مه   ةو  قن ابل صد   وال ةو  قن بني    وة ونصد ب     تمه ي مه  لب  ت     ث ني  
ق كودد ب د    لس مها  يف      كبهر سددتن  كودد    يف دقددس  ملادد لن كبهر ش ن ن يشدد ف 

و ذل    لهب  ت  ث   يشددددد  سددددد   ً لكس و   ة ثالثن  ولكس و    ة     وة سددددد   ي 
ثالثن   وة ألع ود و ي ود ت ي ألب   ع ة  ثالثن  وال ةو  قن بني ول   ألع وسد      
وبني دوالمه  ألب وسد     ةو  قن ابل صد    تمه    نصد  ي مه      صدري  س مه دوالمه 

   (3)كبهر كاسن ة    كصت (2)ددقس  ملا لن  ألع    ض ب د     يف 

 

   لصو ب ة  دثبتدو يف  ألقسف ثالثن     (1)
ألي  ل و  ع ةت  ثهن   ؤ ذ د        ؛يف  ألقسف   ض ب د     يف       و لصو ب ة  دثبتد  (2)

 واو ب يف دقس  ملا لن  و ملا لن يهى  ذه  لصورة ال اصت  لت ث س    لهتب ا  بني  ملثبت ت 
 وقورهت ف   (3)

   3×3 = 9 
 3/1 1 ثالثن   وة ألع 3 3
 4/2 2 د و ي ألب 3 
 2/1  ألبد ت ي   
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ألب   ع ة  ستن؛ ألند   ت ع      نص    زوال وش ن ن   وة ألع وكاع د و ت 
كصدري  -ثالثن يف  ث ني دو يكادد-وثهث  و   ةتب ا  ي  كود ب د     يف خم ال      

سددتن  وكسوس ب صددف      كاددسن؛ له وال  ل صدد  ثالثن  ولل وة ألع سدد   ي ال اصدد: ي 
لثهثد ي يه   د   وب    د  ةو  قدن ابل صدددددددددددددد    تمه يد مه رسوسدددددددددددددد      دربسدن  ولب و ت  

دربسن  ال كصدددت يهى كادددسن وال كو  م   ق   نكاددد ت  لاددد  ع يهى   اقني د     دربسن 
و     كاددددددسن  و   ةتب ا  ي كودددددد ب د     يف      كبهر سددددددتن وثالثني  كودددددد    يف 
دقس  ملا لن بسو   و و كاسن كبهر ثالش ئن ودربسن ويش وي    ي له وال ة   ألقس ثالثن 

ثني  هد   ي ة ئن وش ن ن  و  ي لل وة لبع سدد   ي  ضدد اب يف سددتن ضدد بر يف سددتن وثال
وثالثني قدددد ر     ث  ي وسددددبسوي  لكس و    سددددبسن  و  ي لب و ت دربسن  ضدددد بر يف 

  (1)ستن وثالثني ق رت ة ئن ودربسن ودربسني  لكس و   ة ستن يش 
ة  د      دو دقس   ء    ء  لو م   تج  ةتو  قنيف دي اكوان  (2) لقادد  د ل  بع       

 ي كو  ق  أب ث  ة  و     و ضدد بد يف مج ع  أل   ء       صددس  ضدد بد يف دقددس  ملادد لن 
 بسو        بهر    د كصت 

ةث لدف  ألةثهن  لثال   ملتق ةن ة   أل و س  لثال   و ع يف  ألو  دع و ث   يشدددددد  د ت ً  
وسد       ةو  قن ابل صد     ألع وسدر يشد ة د ر ألب   ع ة  سدبسن  وبني  أل وة

وبني  أل و ت وسددددد  ة   ةو  قن ابل صددددد  و ل بع   تمه    وة    سدددددتن و أل و ت    
دربع  وبني  لف اقني ةو  قن ابل صدد    تمه د        نصددفد وكودد بد يف      كبهر  ثين 

 

 
 وقورهت ف   (1)

   6←9×36 = 324 
 108 3 زوال  
 72/7 2 ش ن ن   وة ألع 4 36
 144/16 4 كاع د و ت ألب 9 

 
   لصو ب ة  دثبتدو يف  ألقسف  لث لث     (2)
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ل وة يشددد    ضددد    يف دقدددس  ملاددد لن و و سدددبسن كبهر دربسن وش نويف لبع  ث   يشددد   ول
 دربسن ويش وي  ولب و ت ش ن ن ودربسوي لكس و   ة ثالثن  

ويف  لث ن ن كاددددددددع ب  ت وسددددددددتن   وة   ع ة  ثالثن  وال ةو  قن بني  لادددددددد  ع وي مه     
رسو   لف اقني  ويدد مه  لف اقني ةتو  قدد ي ابلثهددث   تمه د دد  دد     و قددد و ضدددددددددددددد بددد يف 

كبهر ش ن ن يشدددد   كودددد    يف دقددددس  ملادددد لن        ة  ثالثن يف سددددتن دو  ث ني يف كاددددسن  
و و ثالثن كبهر دربسن ومخاددددددددددنيف لل وة ش ن ن يشدددددددددد  لكس و    ثالثن  ولهب  ت سددددددددددتن 

 وثالثوي لكس و    دربسن  
ويف  لث لثن ش ي ب  ت وثال  د و ت  بني  لب  ت وسددددددد      ةو  قن ابل صددددددد   

  و و ثالثن كصددددددددددري  ثين يشدددددددددد   ك مه      دربسن  وكودددددددددد    يف ي مه رسو   لف ام    
كوددددد    يف دقدددددس  ملاددددد لن ثالثن كبهر سدددددتن وثالثنيف لهب  ت دربسن ويشددددد وي    /ب 24د

  و يه  دي السدددتخ  ال  ل صددد     اقني آ  ا  يفك  ي يف  لقاددد   (1)ولب و ت  ث   يشددد 
  لث لث 

اتصدددور ذل    ق سف وال (2)دي ك كاددد  سددد  ع  لف اودددن يهى ثال    ه  القسممما الثال  
  و  اقد     سدددبم       ذ   نقاددد  (3) ال يف خم ال  لادددتن و الث   يشددد  و ألربسن ويشددد ا 

 

 وقورهت ف   (1)
   3×12 = 36 
 24/12 2 ش ي ب  ت 4 12
 12/4 1 ثال  د و ت 3 

 
-199   رشدد مه  لف راف 140-8/139  ه ودةثهتدف ) حل و ف  نظ   النكادد ر يهى ثال    (2)
-177   لسدددذب  لفددد ئضف 110-1/108   تت  لق اددد ف 73-2/71   ددد ادددن   ددد  ادددنف 205
179 ) 
( ي   ة  اقوس بد  ودة   ألقدوس  لب ق ن  ال حيصدس       النكاد ر يهى 36و ذل  يف دقدس ) (3)

( ل و   د غري 3 يهى   ام و     ودقددددددس )( ال اقع   د  النكادددددد ر  ال2ثال    ه؛  إي دقددددددس )
(  بي د ث  ة  اتصددور       ثال    ه ة     قدد     ل صدد  وال 8( و )4  اقني  ودة  دقددس )
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يهى   اقني؛    ظ   إي   ي بني سددددددددد  ع  س قددددددددد   وي مه رسوسدددددددددد ةو  قن رمهمهان ي مه 
ء ة  د  ةو  قدن   وك   د       حبد لدد  و ي مل اك  ب   د  وبني شددددددددددددددع  ء  لو م ل سو     

ك       حب     ق ا ظ      لتق ا  ت  لثال  يف دي  مه رسو   لف ه يف  لت  ثس و لت   س 
 و لتو  م و لتب ا  

و دس   اقني متد ثدس يد مه د  كقتصدددددددددددددد      د  يهى و  د    دإي متد ثدس  لكدس   ت   
   بو     و ضددددددددد بد يف دقدددددددددس  ملاددددددددد لن بسو    ي   نر ي ئهن  و س   اقني ك   س ي مه

كي    ألقس ة     وأت ذ  أل ث    إي ك   س  لكس ضددددد بر  أل ث  يف دقدددددس  ملاددددد لن  
كودددددددددددددد ب و م د     يف           بهر  ةتو  قني    بهر    د كصددددددددددددددت  و س ي مها  

 ض بتد يف دقس  ملا لن   إي كو  م  لكس  ههف ض ني   د   اق يف 
ف دي كق  د   أليد  مه شددددددددددددددئدر  -(1)و و ةد  دورمهه   ةد ع-د د  د ف   ام  لبصدددددددددددددد اني 
  يف د   ء  لو م  إي   ق ك ظ  ء  لو موك مه ة  ي  ه     (2)و أل اددددد  دي كق   أل رب

مت ثهر    ت  ة    بو     و ي ك   هر    ت  ابأل ث   و ي كو  قر   ضدددددد ب   ء  
 لو م ة   لبسض يف  لبسض  و ي كب ا ر   ضد ب  لبسض يف  لبسض  ق  ضد ب  حل قدس 
ة   لس مه يهى  س كق ا  يف  لس مه  ملوقوف  ق  ضددددددد ب ة   صدددددددس ة  ذل  يف دقدددددددس 

  و ي (3)نر ي ئهن  واادددد ى ضدددد ب كو  م دي  مه  ملادددد ئس  ملوقو  ت  ملادددد لن بسو    ي   
  (4)كو  م  لبسض وكب ا   لبسض  ق   ملو  م   قن و  سس     كق ع

 

( اتصدددور   د   ت  ع ثال    ه لك  ة     جل  و و ال اتس مه  ) نظ ف  رشددد مه 18اتس مه  ودقدددس )
 (   1/177   لسذب  لف ئضف 200-199 لف راف 

 ( 288-9/287 ان  مليه ف  نظ ف )  (1)
  ت رو  وق   أل رب؛ ألند اؤمه  غ لب ً    كقه س دو  ه غريه    كوي دق ب لغ ا  ال تصددددددد ر   (2)

   لسذب  لف ئضف 24-2/23وكا  س  لس س خبالف وق  غريه  ) نظ ف   ان     انف    يف  لو ب
1/157 ) 

 (  6/66  روضن  لي لبنيف 6/563 نظ ف ) لش    لكبريف  (3)
  شد    لفصدوس  2/350   لت را ف 6/66  روضدن  لي لبنيف 6/562 نظ ف ) لشد    لكبريف   (4)

   لسدددذب  لفددد ئضف 26-2/23   ددد ادددن   ددد  ادددنف 1/95   تت  لق اددد ف 348-1/347 مل  دددنف 
 (  ق لو ف و ذ   لي ام  ست:ا د  حلذ ه 1/156-157
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 لي اقددن  لثدد ن ددن لهكو  نيف دي أت ددذ و  دد  ً ة   أليدد  مه  وكقدد بددس ب  ددد وبني يدد مه 
  يتربه ابلس مه  لث لث   إي آ   ة     وكودددددددددد ب و م د     يف مج ع           بهغد  

مل او  قد   ضددد بد يف  لث لث  و ي و  قد   ضددد ب و م د     يف مج ع       ق  ضددد ب 
 حل قددس ة   ألي  مه يف دقددس  ملادد لن  ه   بسو        بهر    د كصددت  و ي   ي ب      

 لكدس  كبد ا ؛  دإي كبد ا   ث د ي وكو  م  ث د ي   د    يهى  دس  ث ني  ك   د   و ي كبد ا 
  ضدد ب د     يف ي مه       ق ة   صددس يف  لث لث  ق ة   صددس يف دقددس  ملادد لن 
بسو    ي   نر ي ئهن  و ي شددددددئر يكاددددددر   ودددددد بر د     دوالً يف دقددددددس  ملادددددد لن 

  وكاد ى  ملاد لن  لو (1)بسو    ق ة   صدس ة  ذل  يف  لث ين  ق ة   صدس يف  لث لث
  (2)ق  ء  مه  ل سو   وال بني دي  مه  ل سو  ال كو  م      بني  لا  ع ودي

  (3)ةث س  لت  ثس  ذ    ي بني  لا  ع وي مه  ل سو  ةو  قن المثلة 

 

  شد    لفصدوس  2/350   لت را ف 6/66  روضدن  لي لبنيف 6/563 نظ ف ) لشد    لكبريف   (1)
   2/22   د ادن   د  ادنف 108و 1/95   تت  لق اد ف 199   رشددددددددددددددد مه  لفد راف 1/347 مل  دنف 

 (  ق لو ف و ذ   لي ام دس س يف  لتسه   1/156 لسذب  لف ئضف 
 ف  لورثن ة  غري ةو  قن  وه ر بذل  ألند    ع  س ةا لن وقع  لكا       يهى مج ع دق  (2)

  9/293مل  ي     لتب ا   قم       لش ة  اق سف  ج  دق   د ف قه   ) نظ ف   ان  مليه ف 
   تت  1/427  شددد    لفصدددوس  مل  نف 12/537   ف ان  ل ب دف  6/563   لشددد    لكبريف 360و

   ( 1/178   لسذب  لف ئضف 1/109 لق ا ف 
ةث الً  ومُيثس       اهعف زو ن  ودربع    ت  وش ي د و ت ألع  وسدددر يشددد ة د ت ً   مل اذ    (3)

 ع ة   ثين يشددد  كسوس    سدددبسن يشددد   بني  جل  ت ونصددد ب   ةو  قن ابل صددد   وبني  أل و ت  
( 2ألع ونصددددددددد ب   ةو  قن ابل بع  وبني  أل و ت ألب ونصددددددددد ب   ةو  قن ابلث    و  ء سددددددددد     )

 وثالثني  وقورهت ف   تصت ة  دربسن 
   12←17×2 = 34 
 6 3 زو ن  
 4/1 2 دربع    ت 2 
 8/1 4 ش ين د و ت ألع 2 2
 16/1 8 سر يش ة د ت ً ألب 2 
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ةث س  لت  ثس  ذ  مل اك  بني  لا  ع وي مه  ل سو  ةو  قنف ثال     ت وثال  
سددبسن  أت ذ ي مه ً ة    كودد بد د و ت ألب وثال    وة ألع   ع ة  سددتن وكسوس    
  (1)يف دقس  ملا لن بسو   كبهر د   ويش ا   وة    كصت

ةث س  لت  ثس  ذ    ي بني سددد  ع بسض  لف ه وي مه رسوسددد   ةو  قن مهوي بسضف 
ثال     ت وثال  د و ت ألب وسدددتن   وة ألع   ع ة  سدددتن وكسوس باددد سددد      

سددددددددد  ة   وي مه رسوسددددددددد    وبني    وة  سدددددددددبسن  ال ةو  قن يف  جل  ت و أل و ت بني
وسدددددددددد       ةو  قن ابل صدددددددددد     مه ي مه      ثالثن   تصددددددددددري دي  مه  ل سو  ةت  ثهن  
 تقتص  ة    يهى و     وكو ب ثالثن يف دقس  ملا لن بسو    كبهر د   ويش ا  ة    

  (2)كصت
 دةثهن  لت   سف

 

 (201  وش  دف " رش مه  لف را"ف 257 نظ ف ) ش   لغو ةضف 
  دث دي  ل سو  و لادددددددددددددد د ع ةتبد ا دن   تثبدر يد مه رسو   دس   ام  و ملثبتد ت ةت د ثهدن  تكتفع   (1)

 أب      وقورهت ف  
   6←7×3= 21 
 3/1 1 ثال     ت 3 
 12/4 4 ثال  د و ت ألب 3 3
 6/2 2 ثالثن   وة ألع 3 

 
 وقورهت ف   (2)

   6←7×3= 21 
 3/1 1    ت3 3 
 12/4 4 د و ت ألب3 3 3
 6/1 2   وة ألع6 3 
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  (1) ل سو  ةو  قنةث س  لت   س  ذ    ي بني  لا  ع ودي  مه 
   (2)ةث س  لت   س  ذ  مل اك  بني  لا  ع وي مه  ل سو  ةو  قن

ةث س  لت   س  ذ    ي بني سد  ع بسض  لف ه وي مه رسوسد   ةو  قن مهوي بسضف 
سددر د و ت ألب ودربع ويشدد وي   ة ودربسن يشدد وي د  ً ألع ودربع زو  ت   ع ة  

ن يشد   وبني  أل و ت وسد  ة   و جل  ت  ث ين يشد   وكسوس ب بس   وسد سد      سدبس
وسدددددددددددددد دد ة   ةو  قددن  تمه    ل ددد  وبني  أل وة وسدددددددددددددد دد ة   ةو  قددن ابل بع  تمه    ل ددد  

ةس  ابل مه ثالثن وستن و ث   يش  ودربسن ي مه  ل و  ت  و ذه  ألي  مه    د/25د  :صس 

 

ب  ا يف  ألقس  وميك  دي ميثس لد    اهعف زو ن  ودربع    ت  وستن يش  د  ً ألع  ودربع    (1)
وسددددددددتوي د ت ً ألب   ع ة   ثين يشدددددددد  وكسوس    سددددددددبسن يشدددددددد   بني  جل  ت ونصدددددددد ب   ةو  قن  
ابل صددددد   بني    وة ألع ونصددددد ب   ةو  قن ابل بع  وبني  أل و ت ألب ونصددددد ب   ةو  قن ابلث    

 ت ةت   هن  ت  ذ د رب   و ع  لث  ن ن  وقورهت ف  و ملثبت 
   12←17×8 = 136 
 24 3 زو ن   
 16/4 2    ت4 2 
 32/2 4 د  ً ألع16 4 8
 64/1 8 د ت ً ألب64 8 

 ( 201   رش مه  لف راف 259 نظ ف ) ش   لغو ةضف 
ب  ا يف  ألقدس  وميك  دي ميثس لد    اهعف مخادن   وة ألع  ويشد     ت  ويشد وي ي  ً    (2)

 ع ة  سدددتن  دي  مه  ل سو  و لاددد  ع ةتب ا ن يف  لف ه  لثالثن  وبني دي  مه  ل سو  ك   س   ت  ذ 
 د رب   و و  لسش ا   تو بد يف دقس  ملا لن  وقورهت ف  

   6×20 = 120 
 40/8 2   وة ألع5 5 
 20/2 1    ت10 10 20
 60/3 3 ي  ً 20 20 

 ( 1/109   تت  لق ا ف 200   رش مه  لف راف 257 نظ ف ) ش   لغو ةضف 
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 ودربسن  ه   مه  هن يف  الثين يشدددد    تودددد ب  الثين يشدددد  يف دقددددس  ملادددد لن كبهر ة ئتني
  (1)ة    كصت

  (2)ةث س  لتو  م  ذ    ي بني  لا  ع وي مه  ل سو  ةو  قن أمثلة التوافق 
 

 ذ  ةث س لالنكاددددددد ر يهى دربع   ه  و ىت ككوي  ملاددددددد لن ةث الً يهى  النكاددددددد ر يهى ثال   (1)
وككوي ة   ثين يشدددددددددد     ه جنسس ي مه  ل و  ت و   ة  دو  ملادددددددددد لن حب    لك  ب وي    وة ألع 

 (  وقورة  ملا لن  لو ذ      ملؤل ف  156= 12×13وكسوس    ثالثن يش   وكصت ة  )
   12←17×12 = 204 
 36/12 3 زو  ت4 4 
 96/16 8 د و ت ألب6 3 
 24/1 2   ة24 12 12
 48/2 4 د  ً ألع24 6 

 
و ث   يشددددددددددد ة   ة  و ث  ي وثالثوي د  ً  ب  ا يف  ألقدددددددددددس  وميك  دي ميثس لد    اهعف زو ن   (2)

ألع  وش نوي د ت ً ألب   ع ة   ثين يشدددد  وكسوس    سددددبسن يشدددد   ودي  مه  ل سو  ةتو  قن؛ يهى 
  ق ك ظ  ب   د  وبني  لث د ن دن جند  د  ةتو  قني - لاددددددددددددددتدن ةثالً -  اقدن  لبصدددددددددددددد اني كق  و  د  ً ة  د  

ابل صدددد      ن ن     ل صدددد ف دربسن  ق ك ظ  ب     وبني  لسشدددد ة ا    ةتو  قنيابل صدددد    تمه  لث 
  كودددددددد ب د     يف      كبهر يشدددددددد ا     تمه  لسشدددددددد ة    مخاددددددددن   تج    د   لوق  ةتب ا ني

  ء  لاددددد    ويهى   اقن  لكو  نيف أت ذ (  ع 120كوددددد    يف  لس مه  ملوقوف و و سدددددتن كبهر )
ابل صددددددددد   كوددددددددد ب و م د     يف   ةس    لادددددددددتن ةثالً  كق بس ب     وبني  لث  ن ن ا    ةتو  قني

ابهر دربسن ويشددددددد ا   كق به   ابلس مه      و و يشددددددد ة  -ثالثن يف ش ن ن دو دربسن يف سدددددددتن-     
 (  ع   ء  لا    وقورهت ف  120كو ب و م د     يف   ةس      ابهر )او  قد ابل ص   
   12←17×120 = 2040 
 360 3 زو ن  
 240/20 2   ة12 6 

 480/15 4 د  ً ألع32 8 120
 960/12 8 د ت ً ألب80 10 

 ( 202   رش مه  لف راف 260 نظ ف ) ش   لغو ةضف 
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ةث س  لتو  م بني دي  مه  ل سو   ذ  مل اك  بني  لاددددددددددد  ع ودي  مه  ل سو  ةو  قنف 
سدددددر    ت وكادددددع ب  ت ومخادددددن يشددددد  د  ً   ع ة  سدددددتن  وال ةو  قن بني  لاددددد  ع 
وديد  مه  ل سو   وديد  مه  ل سو  ةتو  قددن ابلثهددث؛  سهى   اقددن  لبصدددددددددددددد اني كق  و  د  ً 

 ةتو  قنيلتاددددددسن و   اددددددن يشدددددد    تج    ة      إي وقفر  لاددددددتن ق بهر ب     وبني  
  ةتب ا ني ابلثهث    مه  لتاددددسن    ثالثن و   اددددن يشدددد     مخاددددن   تج    د   لو م 

كوددددد ب د     يف      كبهر مخادددددن يشددددد   كوددددد    يف  لس مه  ملوقوف و و سدددددتن كبهر 
كود    يف دقدس  ملاد لن كبهر مخو ة ئن ودربسني ة    كصدت  و ي وقفر  لتادسن كادسني  

ق بهر ب     وبني  لاددددددددددددتن و   اددددددددددددن يشدددددددددددد  ا    ةتو  قن ابألثال    تمه       ث ني 
ومخاددن  وكودد ب د     يف      كبهر يشدد ة  كودد    يف  لتاددسن  ملوقو ن كبهر كاددسني  

اددتن     ث ني و لتاددسن    ثالثن  وكودد ب  ث ني و ذ   ي وقفر    اددن يشدد   رمهمهت  ل
   (1)يف ثالثن كصري ستن  كو    يف    ان يش  كصري كاسني

ويهى   اقن  لكو  نيف أت ذ  لاددتن ةثاًل  وكق بس     لتاددسن ةثاًل  وكودد ب و م 
د     يف        ث ني يف كادددددددددسن دو ثالثن يف سدددددددددتن كبهر ش ن ن يشددددددددد   كق به   ابلس مه 

    و و مخادددددن يشددددد   او  قد ابلثهث  كوددددد ب و م د     يف      ابهر كادددددسني   
  (2)كو ب  لتاسني يف دقس  ملا لن و و ستن كبهر مخو ة ئن ودربسني ة    كصت

 

 قورهت  ي    لبص انيف (1)
     6×90 = 540 
 90/15 1    ت6 6 6ةوقوف 6 = 15×6
 360/40 4 ب  ت9 9 3 15 90   
 90/6 1 د  ً 15 15 5  

 
 قورهت  ي    لكو  نيف  (2)

 540 = 90×6    لو م   لو م   ء  لا  
 90/15 1    ت6 6 2 دو 9×2  دو 15×6
 360/40 4 ب  ت9 9 3 18 =6×3 6 =18×5
 90/6 1 د  ً 15 15 - 15 5 90
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ةثد س  لتو  م  ذ   د ي بني بسض  ل سو  وسدددددددددددددد د ة   ةو  قدن مهوي بسض وديد  مه 
   (1) ل سو  ةتو  قن

ةث س  لتو  م يف بسض  ل سو  مهوي بسض  ذ    ي بني بسض  ل سو  وسدددددددددد  ة   ةو  قن 
ف دربع    ت وسددددددر ومخاددددددوي د ت ً ألب ود   -(2) لو م  ملق  واادددددد ى -مهوي بسض

ة  سدددددددتن وكسوس    سدددددددبسن  ال ةو  قن يف  جل  ت و   وة بني  ويشددددددد وي د  ً ألع   ع
 

 
ب  ا يف  ألقس  وميك  دي ميثس لد    اهعف يش     ت  وثالثني د  ً ألع  ومخان ويش وي    (1)

(  وبني    وة ألع 10ي  ً   ع ة  سددددددددددددتن  وبني  جل  ت ونصدددددددددددد ب   كب ا   تثبر ي مه  جل  ت)
(  وبني  ألي دد ع ونصدددددددددددددد ب   ةبدد ا ددن  تثبددر يدد مه 15وسدددددددددددددد دد ة   ةو  قددن ابل صدددددددددددددد   تمه    ل ددد)

-  ملثبت ت ةو  قن اب  و   سهى   اقن  لبصدددددددددددد انيف كق  د    ذه  ملثبت ت  (  وبني25 ألي  ع)
ق كق بس ب     وبني    ادن يشد  و   ادن ويشد ا    تج    ةتو  قن اب  و   تمه   -لسشد ة ةثالً  

    ضدد ب     اددن يشدد     ثالثن  وك مه    اددن ويشدد ا     مخاددن   تج    د   لوق  ةتب ا ني
(  ع   ء  150د     يف      ابهر مخادددددددددن يشددددددددد    تصددددددددد    يف  لس مه  ملوقوف يشددددددددد ة ابهر )

ك ظ  ب     وبني    ادن يشد     - لسشد ة ةثالً - لاد    ويهى   اقن  لكو  نيف أت ذ د    ملثبت ت  
يف  3 ث ني يف مخاددددددن يشدددددد  دو -س      اب  و   تودددددد ب و م د     يف   ة ا    ةتو  قني

يشددددددددد ة  كبهر ثالثني  ك ظ  ب     وبني  لس مه  أل ري مخادددددددددن ويشددددددددد ا   ا    ةتو  ق ي اب  و  
(  150كبهر )  -سدددتن يف مخادددن ويشددد ا  دو مخادددن يف ثالثني-كوددد ب و م د     يف   ةس      

  ع   ء  لا    وقورهت ف  
   6×150 = 900 
 150/15 1    ت10 10 

 300/10 2 د  ً ألع30 15 150
 450/18 3 ي  ً 25 25 
 

د  ااددددددددد ع  لبصددددددددد اوي  لس مه  لذ  او  م ابقع  ألي  مه و ع ةتب ا نف  ملوقوف  ملق  ؛ ألند ال (2) 
   565   لشددد    لكبريف 1/147هوز دي نق   ال  ذ   لس مه  ) نظ ف  لتهخ   يف يه   لف  ئضف  

   لسذب  لف ئضف 1/354  شدددددد    لفصددددددوس  مل  نف  2/350   لت را ف 6/66روضددددددن  لي لبنيف 
1/179   ) 
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وسددددددددد  ة    وبني  أل و ت وسددددددددد  ة   ةو  قن ابل بع   تمه       ل بع دربسن رسوسددددددددد    
يشدددددد   او  م  ألربسن ابل صدددددد  و أل   و لسشدددددد ا  ابلاددددددبع  و   ةتب ا  ي  تق   ألربسن 
يشددددد    قدددددن  وك مه  ألربسن     ث ني و أل   و لسشددددد ا     ثالثن  وكوددددد ب د     يف 

شدد   ملوقو ن كصددري دربسن وش نني  كودد    يف دقددس      كصددري سددتن  كودد    يف  ألربسن ي
  (1) ملا لن بسو   كبهر مخو ة ئن وش ن ن وش نني  وة    كصت

 أمثلة التباين 
  (2)ةث س  لتب ا  ةع و ومه  ملو  قن بني  لا  ع وي مه  ل سو 

 

 ( ةوقوف ةق  ف14قورهت  ي    لبص اني   ث دي ) (1)
 588 = 84×7←6      ء  لا  

 84/21 1    ت4 4 2 = 14(×3×2)
 336/6 4 د ت ً ألب56 14 ةوقوف14 84       
 168/8 2 د  ً ألع21 21 3 

اد  د   وك ظ  ب  دد وبني  ألربسدن يشدددددددددددددد    - ألربسدن ةثالً -دةد  ي د   لكو  ني؛  تد  دذ د د   ل و  ع 
ةتو  ق ي ابل صد    تود ب و م د     يف   ةس       ابهر ش ن ن ويشد ا   ق ك ظ  بني  لث  ن ن  
و لسشدددد ا  و لو    و لسشدددد ا   ا    ةتو  ق ي ابلاددددبع   تودددد ب و م د     يف   ةس      ابهر  

 (  و   ء  لا   84)
سر    ت  ويش  د و ت ألع  ودربع  ب  ا يف  ألقس  وميك  دي ميثس       اهعف زو ن  و   (2)

يش ة د ت ً ألب   ع ة   ثين يش  وكسوس    سبسن يش   بني  جل  ت ونص ب   ةو  قن ابل ص  
(  وبني  أل و ت  5(  وبني  أل و ت ألع وسددد  ة   ةو  قن ابل صددد   تمه    ل د )3 تمه    ل د )

 ملثبت ت  تج    ةتب ا ن  تود    يف (  ق ك ظ  بني 7ألب وسد  ة   ةو  قن ابل صد   تمه    ل د )
 (  ع   ء  لا    تو    يف دقس  ملا لن  وقورهت ف  105= 7×5×3بسو   )

   12←17×105= 1785 
 315 3 زو ن  
 210 2    ت6 3 

 420 4 د و ت ألع10 5 105
 840 8 د ت ً ألب14 7 
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وثال  ف زو تد ي (1)ةثد س  لتبد ا  ةع  نتفد ء  ملو  قدن بني  لادددددددددددددد د ع ويد مه  ل سو 
   ت ومخو د و ت ألب وسبع ألع  و ع ة   ثين يش   وكسوس ب بس   وس س      
سددبسن يشدد   ول و بني  لادد  ع ودي  مه  ل سو  ةو  قن  وال بني دي  مه  ل سو    تودد ب  
ي مه  ل و  ت يف ي مه  جل  ت اكوي سددددددددددددتن  دكودددددددددددد    يف ي مه  أل و ت ألب اكوي 

كودد    يف دقددس  ملادد لن  (2)كوي ة ئتني ويشدد ة ثالثني  كودد    يف ي مه  أل و ت ألع ا
  (3)بسو   كبهر ثالثن آالف ومخو ة ئن وسبسني  وة    كصت

  اتي وثالثن   وة ألع ومخان   وة ألب   ع ة  ستن  وال ةو  قن بني  لا  ع 
و ل سو   وال بني دي  مه  لف ه   تودددد ب  ث ني يف ثالثن كصددددري سددددتن  كودددد ب  لاددددتن يف 

  (4)كصري ثالثني  كو ب  لثالثني يف دقس  ملا لن كبهر ة ئن وش نني ة    كصتمخان 

 

 (1/109 نظ ف ) تت  لق ا ف 
  149م ي     لتب ا      ة وكا ىف " لص  ء"؛ ألند  (1)
 ة  بني  ملسقو ني زايمهة اقتو     لا  ه  (2)
  ذه  ملا لن ةث س لالنكا ر يهى دربع   ه  وقورهت ف   (3)

 3570 = 210×17←12     ء  لا  
 630/315 3 زو ت ي  2 
 420/140 2    ت3 3 = 7×5×3×2
 1680/336 8 د و ت ألب5 5 210   
 840/120 4 د و ت ألع7 7 

 
 وقورهت ف (4)

   6×30 = 180 
 30/15 1   اتي  2 = 5×3×2
 60/20 2   وة ألع3 3 30   
 90/18 3   وة ألب5 5 
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ةثدد س  لتبدد ا  ةع ةو  قددن سدددددددددددددد دد ع بسض  لف ه لددد مهوي بسضف  دد اتي وثالثددن   وة ألع 
و   مخادددددددددددددددن  (1)ومخادددددددددددددددن   وة ومخو د و ت ألب   ع ة  سددددددددددددددتددن  لولدد  د ألب 

  /ب 25د (2)يش 
 لاد  ع يهى دربع   ه  وال اكوي ذل   ال  ذ  ز مهت  جل  ت دي ك كاد    القسما الراع: 

  وال اتصدددددددددددور ذل  يف (3)يهى  ث تني  وذل  يهى  جل ا  يف كوراث ة  ز مه يهى   كني
خم ال  لاددددددددددددتن؛  ذ ال اكوي       ال ثال    هف  جل  ت دو   وة  ألع  و لسصددددددددددددب ت دو 

  وال اكوي  النكادددددددددد ر يف خم ال  الثين يشدددددددددد  يهى (4)ثال  ة   أل و ت لبب    ث 
دربع   ه  ال  ذ  ز مهت  جلددد  ت يهى  ث تني  وال يف  ألربع و لسشدددددددددددددد ا   ال  ذ   ددد ندددر 

 

   لصو ب ة  دثبتدو يف  ألقسف  ألع   (1)
ب د ا يف  ل اددددددددددددددختني  ولسدس  لتك هدن ةد  اهعف  لبد قع بسد    ا  جلد  ت و   وة ألع ألوالمه   (2)

 ألب   بني  جل كني وس     ةب ا ن   تثبر ي مه  جل  ت  وبني    وة ألع ونص ب   ةب ا ن   ثبر  
ا ن  ي مه    وبني دوالمه  ألب ونصددددددد ب   ةو  قن ابلثهث  تمه ي مه      و ق    ق ا   ملثبت ت ةتب 

  تو ب  ث ني يف ثالثن ابهر ستن  كو    يف مخان ابهر ثالثني  كو    يف دقس  ملا لن  وقورهت ف  
   6×30 = 180 
 30/15 1   اتي         2 
 60/20 2   وة ألع3      3 = 5×3×2
 60/12 90 3   وة ألب5  15 5 30
 30/6   د و ت ألب5    

 
 لشددددد  س ن  وضددددد بيدف دي  س   ة دمهلر بو ر    ع و رثن و مل ل ن    و و  لقوس  ملست   ي    (3)

  دنث ني بني بدذ   دمهلدر وة  ك   ذ       ان  دو ذ ور دو  ان   :ض دمهلدر  د ة كدسو رثدن؛  
   فدددن  حملتددد الف  183  ة  ددد ال  ليددد لبنيف 9/73   ددد ادددن  مليهددد ف 8/111 حلددد و ف )   نظ ف  ال
6/504 ) 

  ضددددددد  ل صدددددد   وال اكوي  ال      ألند ةىت   ت ع   د دربع   ه  ال ب  دي اكوي يف  ملادددددد لن ة   (4)
    ان  206   رشددددد مه  لف راف266شدددددخصددددد ً و    ً  ال  نكاددددد ر   د  ) نظ ف  شددددد   لغو ةضف 

 ( 1/180   لسذب  لف ئضف 1/110   تت  لق ا ف 2/79    انف
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  و حلك    دد   د  كقد ع يف  النكاددددددددددددددد ر يهى ثال  يف (1) جلد  ت ثال  دو  وه  ألربع
    ذل      ة   و لت   س و لت  ثس  و لي ام  لو ااتخ ال (2) لتب ا  دو لتو  م 

 ذ  ب  ي كصدد: ت  ملادد ئس   إذ    غر ة د ودرمهت ةس  ن نصدد    س   قن  و س 
ف دي كودددددد ب نصدددددد    س   قن أشمممممورخا :أ فواو    ة   لف ه ة  ذل    ه    هف  

    بهر  -(3)واس ف بس مه  مل كادد ا -ة  دقددس  ملادد لن يف  لس مه  ملودد وب يف  ملادد لن 
 لف ام    قادد د يهى ي مه رسوسدد        رال ة   لقادد ن نصدد    س   و نصدد   ذل  

  (4)و    ة   
ةث لدف زو ت ي ودربع    ت وسدددددددددر د و ت ألب   ع ة   ثين يشددددددددد   وكسوس        

ثالثددن يشدددددددددددددد   ك مه يدد مه  ل و دد ت     ث ني  ويدد مه  أل و ت    ثالثددن؛ له و  قددن بني 
و ث  ي وثالثن  كاددددق  د    ملت  ثهني   لادددد  ع وي مه  ل سو  ابل صدددد     :صددددس  ث  ي  

وكوددد ب      يف ثالثن كبهر سدددتن  كوددد    يف دقدددس  ملاددد لن بسو   كبهر ش ن ن وسدددبسني  
  ي له و تني يف دقدددس  ملاددد لن ثالثن  كوددد    يف سدددتن كبهر  ثين يشددد   كقاددد    يه    

ودربسني        س و   ة ثالثن  و  ي لب و ت ش ن ن ضددددددددددددد بر يف سدددددددددددددتن بهغر ش ن ن
  (5)كقا    يه    حيصس لكس و    ش ن ن
 

ادددد   ة   ألقددددهني غري ة قادددد  يه     وذل  دي  ألند    ئذ اكوي نصدددد    جل  ت و و  ل (1)
سدددد    الثين يشدددد   ث  ي و و ة قادددد  يهى  جل ة و جل كني  وسدددد    ألربسن و لسشدددد ا  دربسن و ع  

 ة قا ن يهى  جل ة و جل كني و ألربع    ت  دة  ة  ي   ذل  ك كا   لا  ع يه      
   لصو ب ة  دثبتدو يف  ألقسف  ال ت ه   (2)
  لا   و و   ء  (3)
   شدددددددددددددد  188  ة  د ال  ليد لبنيف6/566   لشدددددددددددددد    لكبريف9/294) د ادن  مليهد ف نظ ف  (4)

   لسددذب 1/112   تت  لق ادد ف2/79   دد اددن   دد  اددنف212   رشدددددددددددددددد مه  لفدد راف280 لغو ةضف
 ( 1/182 لف ئضف

 وقورهت ف   (5)
 كوض ت  ذه  لي اقن 78 = 6×13←12   
 9= 2÷6×3 18/9 3 زو ت ي  2 
 3= 4÷6×2 12/3 2 دربع    ت 2 6
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دربع زو  ت وثال     ت وسدددددر د و ت  كسوس ة   ثين يشددددد     ثالثن يشددددد ف     
ثالثدن له و د ت  و ث د ي لهجد  ت  وشد ن دن لب و ت  او  ق   ابل صدددددددددددددد   تمه    ل دد  

دربسن كبهر  ثين   :صدددددس دربسن ودربسن وثالثن  كادددددق  د    ملت  ثهني  وكوددددد ب ثالثن يف 
يشدد   كودد    يف دقددس  ملادد لن ثالثن يشدد  كبهر ة ئن وسددتن ومخاددنيف له و  ت ثالثن يف 
 ثين يشدددددددددد  سددددددددددتن وثالثني  لكس و   ة كاددددددددددسن  ولهج  ت  ث ني يف  ثين يشدددددددددد  أبربسن 
ويشد ا   لكس و   ة ش ن ن  ولب و ت ش ن ن يف  ثين يشد  بادتن وكادسني  لكس و   ة 

   (1)ستن يش 
دي كقاددد  سددد  ع  س   قن ة  دقدددس  ملاددد لن يهى ي مه رسوسددد          الطريق الثان     

  ال ابلقادد ن كودد بد يف  ملودد وب يف دقددس  ملادد لن       صددس   و نصدد    س و    
   فع  ملث س  ألوس كقادددد  نصدددد    ل و تني يهى ي مه رسوسدددد     صدددد    سدددد   (2)ة   

ن    ع نصدددد    س ونصدددد   كودددد     يف  لاددددتن  ملودددد وبن يف دقددددس  جمل وين كبهر كاددددس
و   ة ة      وكقا  نص    جل  ت يه         س و   ة نص  س    كو بد يف 

  ويف  لث ينف له و  ت ثالثن     (3) لاددتن ككوي ثالثن    و نصدد    س و   ة ة   

 

 8= 6÷6×8 48/6 8 سر د و ت ش 3 
 

 وقورهت ف   (1)
 كوض ت  لي اقن  ألو  156 = 12×13←12   
 9= 4÷12×3 36/9 3 زو  ت4 4 
 8= 3÷12×2 24/8 2    ت3 3 12
 16= 6÷12×8 96/16 8 د و ت ش6 3 

 
   تت  لق ا ف 2/81  ان     انف    6/566   لشد    لكبريف  9/297 نظ ف )  ان  مليه ف  (2)
 ( 1/182   لسذب  لف ئضف 1/113

سدددد      وثهثو ذل   أل و تف كقادددد  نصدددد ب   ش ن ن يهى ي مه رسوسدددد   سددددتن   الف سدددد     (3)
اودددددددددد ب      ضدددددددددد بر   د  ملادددددددددد لن )  ء  لادددددددددد  ( سددددددددددتن   ال ش ن ن   كذ ف نصدددددددددد    ل و نف  
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 س ة    نصددددد  وربع سددددد    كوددددد ب ذل  يف  ثين يشددددد   حيصدددددس كادددددسن دسددددد    ع 
 س ة    ثهث  سددددد    كوددددد     يف  ثين   نصددددد    س و   ة  ولهج  ت سددددد   ي    

يش   كبهر ش ن ن و و نص ب    ولكس ة   أل و ت س   وثهث  كو     يف  ثين يش   
  (1)كصري ستن يش    و نص ب  

دي كقاد   لس مه  ملود وب يف دقدس  ملاد لن يهى ي مه رسو   لف ه       الطريق الثال  
   فع (2)بهر   و نص    لو    ة د      س ة    كو بد يف نص   ذل   لف ام     

 ملث س  ألوس كقادد   لاددتن يهى ي مه رسو   ل و تني      س و   ة ثالثن  كودد    يف 
نص    ل و تني ة  دقس  ملا لن و و ثالثن كبهر كاسن    و نص    س ة      وكقا  
 لادددددتن يهى  جل  ت      س و   ة سددددد   ونصددددد   كوددددد    يف نصددددد ب   ة  دقدددددس 

  ويف  ملث س  لث ين كقاد  (3) ملاد لن و و  ث  ي  كبهر ثالثن  ع نصد ب    ويهى  ذ   لق   
 الثين  لسشددددددد  يهى  ل و  ت      س و   ة ثالثن  كوددددددد    يف نصددددددد ب   ة  دقدددددددس 

  (4) ملا لن و و ثالثن  كبهر كاسن و و نص ب    ويهى  ذ   لق   
 س   قن وي مه    و ف   ل اددددددددددددبن ب      دي كق بس بني نصدددددددددددد      الطريق الراع:       

وأت ذ كه   ل ادددددبن ة   لس مه  ملوددددد وب يف دقدددددس  ملاددددد لن    و نصددددد    س و    ة  

 

  نصدددددددددددددددددددددددد دددددددددد   أل ددددددددددرف 3=6×0.5=4÷2  نصدددددددددددددددددددددددد دددددددددد ف  جلدددددددددد ةف 9=6×1.5= 2÷3
8÷6 =11

3(1.33333×)6=8  
= 4÷3نص    ل و نف   ف كذ  (1)

3
= 3÷2  نص    جل ةف 9=12×4

2
  نص    أل رف  8= 12×3

8÷6 =11
3×12=16  

   2/434  شددددد    لفصدددددوس  مل  نف 6/566   لشددددد    لكبريف 9/295)  ان  مليه ف  نظ ف   (2)
   لسدذب  لفد ئضف 1/112   تت  لق اد ف 213   رشددددددددددددددد مه  لفد راف 281 شدددددددددددددد   لغو ةضف 

1/182 ) 
  نصددددددددد    أل رف  3= 2(×4÷6  نصددددددددد    جل ةف )9= 3(×2÷6 كذ ف نصددددددددد    ل و نف) (3)
(6÷6×)8 =8  

  نصد    أل رف  8= 2(×3÷12  نصد    جل ةف )9= 3(×4÷12) كذ ف نصد    ل و نف  (4)
(12÷6×)8 =16  
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ةثددس   /د26د   فع  ملثدد س  ألوس نصدددددددددددددد دد   ل و تني ثالثددن و دد   ث دد ي  و لثالثددن(1) لف ام
 الث ني وةثس نصددف     ت  ذ ةثس  لس مه  ملودد وب يف  ملادد لن وةثس نصددفد وذل  كاددسن  
  و نصددددد    س و   ة ة      ونصددددد    أل و ت ش ن ن وي مه   سدددددتن  و لث  ن ن ةثس 
 لادددددددددددددتن وةثس ثهث     هكس و   ة ة    ةثس  لس مه  ملوددددددددددددد وب وةثس ثهثد وذل  ش ن ن  

ي مه    لكس و   ة نص  ةثس  لس مه  ملو وب ونص    جل  ت س   ي  ةثس نص   
  ويف  لث ين  ل و  ت دربع ونصدددددددد ب   ثالثن  ةثس نصدددددددد  وربع (2)يف  ملادددددددد لن و و ثالثن

ي مه     هكس و   ة ة   لس مه  ملودد وب نصددفد وربسد و و كاددسن  ولهج  ت سدد   ي 
ش ن ن  ةثس ثهثع ي مه     هكس ة    ةثس ثهثع  لس مه  ملوددددددد وب و و ش ن ن  ولب و ت 

و و ةثس ي مه   وةثس ثهثد    كوي لكس و   ة ة    مم  قدددددددددددد:ر ة د  ملادددددددددددد لن ةثس 
   (3) لس مه  ملو وب وةثس ثهثد  وذل  ستن يش 

 

   2/435  شدددد    لفصددددوس  مل  نف 6/68  روضددددن  لي لبنيف 6/566 نظ ف ) لشدددد    لكبريف   (1)
 ( 1/113 تت  لق ا ف   2/80    ان     انف  214   رش مه  لف راف 281 ش   لغو ةضف 

قدددددد      ي مهه  و ذ بته   ل اددددددبن ة    ء  ق س  ل شددددددشددددددور ف "و ي شددددددئر   نادددددد      س 
 ( 1/113 لا    و ل ابن يف  ذه ككوي ابأل   ء دو ابألةث س دو     ةس ً"  ) تت  لق ا ف 

(  2(    ي مه رسوسدد   )3نصدد    ل و نف كقوسف ن ادد  سدد  ع  ل و  ت ة  دقددس  ملادد لن ) (2)
   ق أن ذ بته   ل اددددددددبن ة    ء  ةثه   ونصددددددددف = ( د   لثالثن ابل اددددددددبن     الث ني2ف 3 كذ ف )

  6= (    ثهد6 لادددددد   ل خ ال نصدددددد    ل و ن  لو   ة ة  ةصددددددت  ملادددددد لنف   قوسف   ء  لادددددد   )
  و نص    ل و ن  لو   ة  9= 3+6  3= ونصفد

( د  4ف 2(  كذ ف )4(    ي مه رسوسددددددد   )2نصددددددد    جل ةف كقوسف ن اددددددد  سددددددد  ع  جل  ت )
( 6  ق أن ذ بته   ل ابن ة    ء  لا     قوسف   ء  لا   )نصف  =  الث ني ابل ابن     ألربسن

 (  و نص    جل ة  لو   ة 3  صفد )
( د  6ف 8(  كذ ف )6(    ي مه رسوسددد   )8نصددد    أل رف كقوسف ن اددد  سددد  ع  ال و ت )

ةثه   وثهث    ق أن ذ بته   ل ادددددددددبن ة    ء  لاددددددددد     قوسف   ء   =  لث  ن ن ابل ادددددددددبن     لادددددددددتن
  و نص    أل ر  لو   ة   8= 2+6  2=   وثهثد6= (   ثهد6 لا  )

( 4ف 3(  كذ ف )4(    ي مه رسوسددد   )3نصددد    ل و نف كقوسف ن اددد  سددد  ع  ل و  ت ) (3)
نصددددددددف   وربس   دو ثالثن درابي    ق أن ذ بته   ل اددددددددبن ة    ء   = د   لثالثن ابل اددددددددبن     ألربسن
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  لودددددددددددددد بواس ف بدددد نصدددددددددددددد ددد   دددس و  ددد  ة   لورثدددن قبدددس - (1)الطريق اخلممام      
ف دي ك ظ ؛  إي   ي  لكادددددد  يهى قدددددد   و      إي مل اك  بني سدددددد  ع -و لتصدددددد: ت

ذل   لصددد   وي مه   ةو  قن؛   صددد    س و    ة    بس مه سددد  ع مج ع  لصددد   ة  
دقدددس  ملاددد لن  ونصددد    س و    ة   ألقددد  ف  لذا  مل ك كاددد  يه    سددد  ة   بس مه 

  و ي   ي لد د ث  ة  سد   رسو   مل كاد  يه     ي   ي لكس و    ة    سد   و   
ض بر ة  لكس ة    ة  دقس  ملا لن يف  لس مه  مل كا  يه          صس   و نص   

  (2) س و    ة   
ةث لدف زوال ود و ي ألع ومخو د و ت ألب  ة  سدددددددتن وكسوس    كادددددددسن  بني  أل وا  

يف دقدددددددس  -ي مه  أل و ت -  وكوددددددد ب مخادددددددن (3)وسددددددد       ةو  قن  تمه      و   
 ملادددد لن كبهر مخاددددن ودربسني  نصدددد    س و   ة ة   أل و ت بس مه سدددد  ع مج س   ة  

 

 و نصددد    ل و ن  لو   ة   9= 3+6  3=   وربس  6= (   صدددف  12 لاددد     قوسف   ء  لاددد   )
  9= (12دو كقوس ثالثن درابع   ء  لا   )

(  د  ثهث    دو  3ف 2(  كذ ف )3(    ي مه رسوسددد   )2نصددد    جل ةف ن اددد  سددد  ع  جل  ت )
 و نصدددد    جل ة  لو   ة  دو كقوسف  8= (12نصددددف   وسدددد سدددد        ذ ثهثع   ء  لادددد   و و )

 نص    جل ة  8= 2+6  2= س سد  و 6= نص    ء  لا  
(  د  ةثه   وثهث        ذ ةثس  6ف 8نص    أل رف نابن س  ع  أل و ت    رسوس    كذ ف )

  و نص    أل ر  لو   ة  16= 4+12  4=   وةثس ثهثد12=   ء  لا  
  روضدن  لي لبنيف 6/567   لشد    لكبريف 296-9/295 نظ   ذ   لي امف )  ان  مليه ف  (1)
   122و 1/121   تت  لق ا ف 2/84    ان     انف  2/439    لفصددددددددوس  مل  نف   شدددددددد 6/68

(  ود ث   ت   لف  ئض اسس لد  صدددددددددالً ةادددددددددتقالً ول و ضددددددددد    لي ه  1/182 لسذب  لف ئضف 
"  وق س و ر  ة  ةبهر  لتصدد: ت بس   لت قدد س وقبس  لتصدد: ت يف  سددتخ  ال نصدد    س    اددن "

س و ي   ي مم  ال   ئس  تد    و لد ةتك ث ة وةاددد ئهد ةتادددسن"   لشددد شدددور ف "و يه  دي  ذ   لفصددد 
 (1/121) نظ ف  تت  لق ا ف 

سدددددددد  ةد كب ا  ي مه  ل سو ؛  س مه رسو    رد  دند  ذ    ي  النكادددددددد ر يهى   ام و    و  ن (2)
 (2/84 لص    لذ   صس   د  النكا ر  و   ء س    ملا لن  ) نظ ف   ان     انف  

 ا ر       ا  ع  أل وا  ة قا ن يهى ي مه رسوس   بس ال او    نك (3)
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مخادددددددددن بس مه رسو   (1)دقدددددددددس  ملاددددددددد لن و و دربسن  ونصددددددددد    س و    ة  د أل وا  
 أل و ت  مل كادددد  يه     ونصدددد    ل وال مخاددددن يشدددد ؛ ألند   ي لد ثالثن ة  كاددددسن  

  (2)ي مه رسو   مل كا  يه    و و مخان كبهر مخان يش  كو    يف
و ي   ي بني سددددددددد  ع  مل كاددددددددد  يه    وي مه   ةو  قن    صددددددددد    س و    ة         

بس مه و م سددد  ة   ة  دقدددس  ملاددد لن  ونصددد    س و    مم  ا كاددد  يه    سددد  ة   
 أل و ت يف  ملث س       لو   ي ي مه (3)و م ي مه رسو   مل كاد  يه    يهى ة  ةودى

 ملذ ور يشددددد ة؛  إي ب     وبني سددددد  ة   ةو  قن ابل صددددد     مه ي مه      نصدددددف    
واكوي نصددد   س و   ة ة    بس مه نصددد  ة  جل  س   ة  دقدددس  ملاددد لن و و  ث  ي  
ولكس و    ة   مل كاددددددددد  يه    مخادددددددددن نصددددددددد  ي مه رسو   أل و ت  وله و ن ثالثن 

   (4)مخان ةو وبن يف نص  ي مه رسوس   و و

 

   لصو ب ة  دثبتدو يف  ألقسف  ألبوا    (1)
 قورة  ملا لنف  (2)

 6←9×5 = 45 
 15 3 زوال

 10/5 2 د و ي ألع
 20/4 4 د و ت ألب5

اا و  ي مه س  ة    -    لف ام  لذ   صس   د  النكا ر-دو كقوسف نص    أل ر  لو   ة 
(  دة  نصدد    س ة  مل ك كادد  يه    سدد  ة   اادد و  ي مه رسو  4 ملادد لن و و     )ة  دقددس 

   5=5×1 مل كاد  يه    ضد ب ة  لكس ة    ة  دقدس  ملاد لنف  هكس دم ألع ة  دقدس  ملاد لنف 
  15= 5×3ونص    ل والف 

د  دند  ذ    ي  النكاددددددد ر يهى قددددددد   و    و  نر سددددددد  ةد كو  م ي مهه؛  و م رسو   ذ   (3)
 (2/85ص    ع   ء  ملا لن  ) نظ ف   ان     انف   ل

 قورة  ملا لنف (4)
 45 =5×9←6    ء  لا  

 15 3 زوال 
 10/5 2 د و ي ألع 
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و ي   ي  لكادددددد  يهى قدددددد فني  ومل اك  بني  لادددددد  ع وي مه  ل سو  ةو  قن  دو   
 ةتبد ا ني د ي ب    د  ةو  قدن ورمهمهت يد مه  ل سو      لو م؛  سد مه  ل سو   ةد  دي اكوان 

 دو ةت  ثهني  ةتو  قنيدو 
       صدس ة  ضد ب  س و    ة   لصد فني يف سد  ع ةتب ا ني حل لن  ألو ف دي اكوان  

 لصدد        ة  دقددس  ملادد لن نصدد    س و    ة   لصدد    ملودد وب يف سدد  ة    
وة   صددددس ة  ضدددد ب ي مه د    لصدددد فني يف       ذ  ضدددد بتد يف نصدددد    لو    ة  

  (1)ه    س  ة     و نص   ذل   لو    ة  ذل   لص   لذا  مل ك كا  ي
ةث لدف مخو ب  ت ودربع زو  ت ودربع    ت ودم   ملا لن ة  دربسن ويش ا    نكا   

سدددد  ع  لب  ت و ل و  ت يه     وال ةو  قن بني سدددد  ة   وي مه رسوسدددد   وال بني ي مه 
 دقدددددس  ملاددددد لن كبهر  لف اقني    ضددددد ب ي مه د     يف      كبهر يشددددد ا   كوددددد    يف

دربع ة ئن وش نني   إذ  ضددد بر ي مه رسو   لب  ت و ع مخادددن يف سددد  ع  ل و  ت و ع 
ثالثن  صددددددس مخاددددددن يشدددددد     ع نصدددددد    س و    ة   ملودددددد وب يف سدددددد  ة   و   
 ل و  ت  و ذ  ضدددد بر ي مه رسو   ل و  ت يف سدددد  ع  لب  ت و ع سددددتن يشدددد   صددددس 

 ملودددد وب يف سدددد  ة    و ذ  ضدددد بر ي مه دربسن وسددددتوي  وذل  نصدددد    س و    ة  
رسو   لب  ت يف  ل و  ت قدد رت يشدد ا    تودد    يف نصدد    س و   ة ة     و ع 

 

 20/2 4 د و ت ألب10 5
دو كقوسف نصدددد    س و    ة   مل كادددد  يه   = ي مه و م سدددد  ة   ة  دقددددس  ملادددد لن    صدددد    

و م ي مه = (  ونصد   ة  مل ك كاد  يه    سد  ة  4)  و و و م سد  ة   و ع  2 أل ر ألب=
)و م 5 = رسو   مل كادددددددددددددد  يه ددد× ةدد  لكددس ة    ة  دقدددددددددددددددس  ملاددددددددددددددد لددن   صدددددددددددددد دد   أل وا  ألع

  15=2×5  ونص    ل والف 5= 2÷10  ونص    ألم  لو   ف 10= 2 لسش ة(×
سددددد  ة   ق س قددددد     لسذب  لف ئضف "و ي كب ا     ضددددد ب لكس و    ة   مل كاددددد  يه      (1)

نصد   مج يتد يف ي مه  لصد         ودة  ة  قدت يه د نصد بد  هد  حل قدس ة  ضد ب نصد بد يف 
 ( 1/183ةايت ي مه  لص فني " ) نظ ف  لسذب  لف ئضف 

و حل قددددس دي ة  اودددد ب يف نصدددد   ة  قددددت يه د  و   ء سدددد    ملادددد لن  وق س سددددب   مل رمهاينف "
    (2/442"  ) نظ ف ش    لفصوس  مل  نف ةيهق ً 

 ( 1/122   تت  لق ا ف 2/86و نظ   ذه  حل لنف )  ان     انف  
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  ولو   ي ب س  ألربع    ت   اتي نصددددد    س و   ة ة     (1)داوددددد ً نصددددد    ألم
 س  ني   تو ب  لسش ا  يف  ث ني اكوي دربسني  و ع نص    س و   ة ة     

دع ال    ضدددددددد ب  ةت   هني  سددددددددو ء   ان ةتو  قنينف دي اكوي ي مه  ل سو    لث ن         
و م د    لس مها  يف سدددد  ع       اكوي  حل قددددس ة د نصدددد    س و    ة   لصدددد   

د    لس مها  يف مج ع      وال ك   س  (2) ملوددد وب يف سددد  ة    و ذ  ضددد بر دو م 
ب       وضد بر ة   صدس يف نصد    لو    ة   لذا  مل ك كاد  يه    سد  ة      ي 

ضدددد بر د ث    يف نصدددد     (3) لصدددد    و ي ك   ال حل قددددس نصدددد    لو    ة  ذل  
   (4)نص    لو    ة     /ب 26د لو          صس   و

 

 قورة  ملا لن يف   لن  لتب ا ف   (1)
 24×20 =  480 
 320/64 320= ب  ت5×64= 16×4 16 ب  ت5
 60/15 60= زو  ت4×15= 3×5 3 زو  ت4
 80/20 80= 4×20= )نص    س   ة(1×20= 4×5 4    ت4

 20 20=  ألم()نص   1×20= 4×5 1 دم ألب
                                              =480    
 

 ة  بني  ملسقو ني زايمهة اقتو     لا  ه    (2)
ةتو  ق ي؛   قد ع           سدبم يف  لتو  م  دو  ي شدئر   ي س    ذ  ه   ألي  س ةت   هني (3)

 ملؤل  بس  ذل   ق س  لشددددد اي ز  اي  ألنصددددد ر ف "و ي ك   س  لصددددد ف ي  كتو  م ب     ؛ مل  ة  دي 
دقددددددددغ     ةتو  ق ي  و ي شددددددددئر   مه ع    د رب   لو   ه  و قادددددددد  د رب   يهى   س ةت   هني

و ضددددد ب    رال يف    دقدددددغ       ال ة  لو   ه  و ضددددد ب    ة  قدددددت يه د  ظد يف  أل رب  
 ( 2/88      ي   و لد"  ) نظ ف   ان     انف  

      ال ة  لو     ضددد ب نصددد    س قددد   يف و م ي مه  لصددد      ق س سدددب   مل رمهاينف " (4)
د نصد بد يف  حل قدس ة  ةود وب د    نصد بد  و ضد ب نصد   ة  قدت يه   لصد    لذ  ضد بر  

 ( 2/443"  ) نظ ف ش    لفصوس  مل  نف   لص فني يف و م  لص         ألند   ء س    ملا لن
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ةث لدف زوال وكاددددسن   وة ألع ومخو يشدددد ة د ت ً ألب   ع ة  سددددتن وكسوس    كاددددسن  
دبني يدد مه رسو     وة و أل و ت ةو  قددن ابلثهددث   تودددددددددددددد ب و م د دد  دد  يف  دد ةددس 

كبهر مخادددددن ودربسني  كوددددد    يف  (1)مخادددددن يشددددد  دو مخادددددن يف كادددددسن  أل    ثالثن يف 
كادددسن كصدددري دربع ة ئن ومخادددن ة    كصدددت   إذ  ضددد بر و م ي مه    وة و و ثالثن يف 

  و ذ  ضدددد بر (2)سدددد  ع  أل و ت و ع دربسن اكوي  ثين يشدددد     ع نصدددد    س د ر
ودربسني   تودددددددد    يف سدددددددد  ع  ل وال و ع و م د    لس مها  يف مج ع      بهر مخاددددددددن  

  (3)ثالثن  كصري ة ئن ومخان وثالثني   و نص    ل وال
ولو   ي ي مه    وة  ثين يش  وي مه  أل و ت ستن يش    ا  ع    وة او  م 
ي مه   ابل صدددددد   تمه      سددددددتن  وسدددددد  ع  أل و ت او  م ي مه   ابل بع  تمه      
دربع    صدري بني  لس مها  ةو  قن ابل صد    تود ب نصد  د     يف      اصدري  ثين 

 

   2/87    ان     انف  6/68  روضدددددددن  لي لبنيف 568 /6و نظ   ذه  حل لن يفف ) لشددددددد    لكبريف  
 ( 1/183   لسذب  لف ئضف 1/123 تت  لق ا ف 

يف  ألقددسف )بني    وة وسدد  ة   ةو  قن ابلثهث  ك مه      ثالثن وكودد    يف مخاددن يشدد (   (1)
   لصو ب ة  دثبتدو 

و ذ  ضددددد بر و م ي مه  أل و ت و و مخادددددن يف سددددد  ع    وة و ع  ث  ي ككوي يشددددد ة    و   (2)
 نص    س دم 

 قورة  ملا لنف (3)
و ددددددددددددددددددددددددددددم  
  ملثبت ت

 6←9×45 =  405 

 135 135=له وال3(×9×5(دو)15×3) 3 زوال 
(×و دددددددم يددددددد مه 2سددددددددددددددددددددد ددددددد ةددددددد ددددددد ) 2   وة ألع9 3

 90= 9لكس دم×10= (5 أل و ت)
90/10 

د دددددددددددددتددددددددددددد ً  15 5
 ألب

(×و دددددددم يددددددد مه 4سددددددددددددددددددددد ددددددد ةددددددد ددددددد ) 4
لددددددددددددددددددددددددكددددددددددددددددددددددددس  12(=3   ددددددددددددددددددددددددوة)

 180=15د ر×

180/12 
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 ن ن ة    كصدت   إذ  ضد بر و م  ل   ع ة  يشد   كود    يف دقدس  ملاد لن كبهر ة ئن وش
يد مه    وة و و ثالثدن يف و م سدددددددددددددد د ع  أل و ت و و و  د ؛ ألي سدددددددددددددد د ة   و  قدر 
ي مه   ابل بع    ي  حل قددس ثالثن و و نصدد    س د ر  و ذ  ضدد بر و م  ل   ع ة  
ي مه  أل و ت و و  ث  ي يف و م سدددددددددددد  ع    وة و و و      ي  حل قددددددددددددس  ث ني  و و 

 س دم  و ذ  ضد بر و م د    ل   سني و و ثالثن دو  ث ني يف مج ع      و و   نصد  
سددتن دو دربسن بهر  ثين يشدد    تودد    يف سدد  ع  ل وال ة   ألقددس و ع ثالثن  كبهر سددتن 

  (1)وثالثني و و نص    ل وال
 لث لثنف دي اكوي ي مه  ل سو  ةت  ثهني    صدددددددددددددد    س و    ة   س قدددددددددددددد   

ة    ي جل  س   ة  دقدددددددس  ملاددددددد لن  ونصددددددد    س و    ة    مل   نكاددددددد  يه    بس مه
ك كادددد  يه    سدددد  ة   و و  حل قددددس لد ة  ضدددد ب ة    ي لد ة  ي مه د    لصدددد فني 

  (2) لذا   نكا  يه    س  ة  

 

 ذ  ةث س حل لن ة   ذ  كو  قر  ل سو  ةع  لاددددد  ع  وكو  قر  ملثبت ت ) ل و  ع( ةع بسوددددد      (1)
و لس س   دف لكس و    مم   نكادد  يه    نصدد ب  ف  ضدد ب و م نصدد   مج يتد ة  دقددس  ملادد لن 
يف و م  ملثبر ) ل   ع( ة  ي مه  لصد         و ضد ب مل  قدت يه د نصد بد  صدتد ة   ألقدس 

 (  وقورة  ملا لنف 1/123   ل   سني ور  ع  ل   ع       ) نظ ف  تت  لق ا ف يف ةايت د 
و ددددددددددددددددددم  
  ملثبت ت

  6←9×12  108 

 36 36=3×12(=4×3(دو)6×2) 3 زوال  
 24/2 24=12لكس دم×2=1×2 2 دم ألع12 6 3
 48/3 48=16لكس د ر×3=1×3 4 د ر ألب16 4 2
 

   2/441  شدددد    لفصددددوس  مل  نف 6/70 لي لبنيف   روضددددن 6/569 نظ ف ) لشدددد    لكبريف   (2)
 ( 1/122   تت  لق ا ف 2/86  ان     انف  

ق س  ب       لف ضدعف " إي مت ثال   ي س     يف  النكاد ر يهى   ام و    ةب ا ؛  هكس و    ة  
حيصس  س   ام مم   نكا  يه    س  ةد ة  جل  يتد ة  دقس  ملا لن  ومل   نقا  نص بد يه د ة  

 ( 1/183ة  ض ب نص بد ة   ألقس يف ي مه د    لص فني"  ) نظ ف  لسذب  لف ئضف 
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ةث لدف مخو ب  ت ومخو    ت ودم  و ع ة  سدددددددددتن  وال ةو  قن بني  لاددددددددد  ع وي مه 
   توددددددد ب د     يف دقدددددددس  ملاددددددد لن كبهر ثالثني ةت  ثاليرسو   لب  ت و جل  ت و    

ة    كصددددددددددت  نصدددددددددد    س و   ة ة   جل  ت ةثس ة    ي جل  س   ة   ألقددددددددددس و و 
  ة ة   لب  ت ةثس ة    ي جل  س   ة   ألقددددددددددددس و و دربسن  و     ونصدددددددددددد    س و 

ونصددددددددد    ألم  و  حل قدددددددددس ة  ضددددددددد ب ة    ي لد يف مخادددددددددن و و و    يف مخادددددددددن 
  (1)خب ان

؛  إي   نر (2)و ي   ي  لكا  يهى ثالثن دق  ف   ف    داو ً  أل و س  لثال  
    و ضددددددددددد ب د   دي  مه  ل سو  ةتب ا ن      مه  لصددددددددددد    لذا  ك ا  دي كس ف نصددددددددددد ب

 لس مها      ا  يف           بهغد   ضددد بد يف نصددد    لصددد    لذ  د  مهكد      بهر 
  و نصددد    س و    ة     و ضددد ب ي مه رسو   ألقددد  ف  لثال  بسوددد   يف بسض  
    بهر   ضدددد بد يف نصدددد   ة   نقادددد  يه    نصدددد ب   ة  دقددددس  ملادددد لن      بهر   و 

 نص    س و    ة    
دربع زو  ت وثال     ت ومخو ب  ت ود ر ألب   ع ة  دربسن ويشددددددددددد ا    ةث لدف

وال ةو  قن    ضد ب دربسن يف ثالثن ابثين يشد    ضد    يف مخادن سدتني   ضد    يف دربسن 
ويشددددد ا  دقدددددس  ملاددددد لن كبهر دلف ً ودربس  ئن ودربسني   إذ  درمهت ةس  ن نصددددد    ل و  ت 

 

 قورة  ملا لنف  (1)
 6×5=  30 
لكدس ب در ةثدس ةد  جل  س   ة  دقدددددددددددددددس  ملاددددددددددددددد لدنف  4 ب  ت5

 20= (4(×نص   ة  جل  س   )5ي مه   )
20/4 

ألند لكس   ة سدددددد     ج وع سدددددد  ة     5=1×5 1    ت5
 5    ىت اصت يه     ل ص

5/1 

 5 5= (5(× ي مه د    لص فني)1س  ةد) 1 دم
                                   =30  
 

   2/461  شدددد    لفصددددوس  مل  نف 6/71  روضددددن  لي لبنيف 6/569 نظ ف ) لشدددد    لكبريف   (2)
 ( 1/185   لسذب  لف ئضف 1/124   تت  لق ا ف 2/92  ان     انف  
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 مه رسو   جل  ت كبهر مخاددن يشدد    ضدد        مه    و ضدد ب ي مه رسو   لب  ت يف ي
يف نصدد    ل و  ت ة   ألقددس و و ثالثن كبهر مخاددن ودربسني    و نصدد    س و   ة 
ة     و ي درمهت ةس  ن نصددددددددد    جل  ت     مه    و ضددددددددد ب ي مه  ل و  ت يف  لب  ت 
كبهر يشدد ا    ضدد    يف نصدد    جل  ت ة   ألقددس و و دربسن كبهر ش نني    و نصدد   

و   ة ة     ويهى  ذ   لق     ك   لب  ت  و ضد ب ملس  ن نصد    أل ر ي مه   س
 ألقد  ف  مل كاد  يه    بسود   يف بسض  دربسن يف ثالثن يف مخادن كبهر سدتني   ضد    

   (1)يف نص ب   ة  دقس  ملا لن و و و    ككوي ستني  ع نص ب  
و ي   نر  ألي  مه ةتو  قن   لس س     كق ع    مل كادددددددد  يهى قدددددددد فني  ةث لدف 
كاددددع ب  ت وسددددر    ت ومخاددددن يشدددد  د  ً ألب   ع ة  سددددتن  وبني دي  مه  ل سو  

    ء  لو مةو  قن ابلثهث   تق  و    ً ة   ؛  إي وقفر  لتاددددددددددسن رمهمهت     ا     
   تودددد ب ةتب ا نياددددتن     ث ني  و   اددددن يشدددد     مخاددددن   تج     ل  /د27د تمه 

د     يف       حيصددددددس يشدددددد ة كودددددد    يف  لس مه  ملوقوف و و كاددددددسن كبهر كاددددددسني  
 كو    يف دقس  ملا لن و و ستن كبهر مخا  ئن ودربسني ة    كصت  

و ي درمهت دي كس ف نصددددد    لب  ت     مه    و ضددددد ب و م د    لصددددد فني ة  
 جل  ت و   وة يف و م       ابهر يشدد ة كودد    يف نصدد    لب  ت كبهر دربسني    و 
نصددد    س و   ة ة     و ي درمهت دي كس ف نصددد    جل  ت     مه    و ضددد ب و م 

اكوي مخاددددددن يشدددددد   كودددددد    يف د    لصدددددد فني     ا  يف       و   ثالثن ومخاددددددن  

 

 قورة  ملا لنف  (1)
  24×60 =  1440 
 180/45 180= 4لكس زو ن×45= 3× 15= 5×3 3 زو  ت4 4
 240/80 240= 3لكس   ة×80= 4× 20= 5×4 4    ت3 3
 960/192 960= 5لكس ب ر×192= 16× 12= 3×4 16 ب  ت5 5
 60 60= 1×60= 5×3×4 1 د ر ألب 
                             =1440  
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نصددددددد    جل  ت يف  ألقدددددددس و و و    اكوي مخادددددددن يشددددددد     و نصددددددد    س و   ة 
ة     و ي درمهت ةس  ن نصدددددددد      وة     مه    و ضدددددددد ب و م د       ا  يف و م 
      اكوي سدددتن كوددد    يف نصددد ب   يف  ألقدددس و و و     اكوي سدددتن   ع نصددد   

 أليد  مه ةت دد ثهددن  د حلك    دد  كقدد ع يف  لكادددددددددددددد  يهى   و ي  د ندر (1) دس و  د  ة   
ق فني 

 

 قورة  ملا لنف  (1)
 540 = )  ء  لا  (90=9×10=5×2 ×6  ةثبت ت و م ع

 360/40 360=9لهب ر×40=4× 10=5×2 4 ب  ت9 9 3
 90/15 90=6لهج ة×15=1× 15=5×3 1    ت6 6 2
 90/6 90=15لبم ×6=1× 6=2×3 1    ً ألب15 15 5
                                    =540  
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 الفصل الثالث 
 (1)اخلناثىيف حساب 

فإذا كان يف الورثة خنثى، فالطريق يف قسممماة ال:كةن تن ح مممري العري مممة   ى ك        
حما،، تقدمرير المركورب قتقدمرير اة؛وثمة  فمإن كمان احنثى قاحمرال ف مك حمالقما ذكورب قت؛وثمة، 
قإن كما  اثن  ف ماما ثةثمة تحوا،، قإن كما؛وا ثةثمة ف مع ترتومة تحوا،، قإن كما؛وا ترتومة 

واح   ى  ممراه    احنمماثىحوا،، قهكممرا ك امما واح قاحممرال يف  ممرا ف مع مخسممممممممممممممممة ت
 . (2)حالة
قإذا صممممممممررة العري ممممممممة   ى ك  حا،، فا؛ار فئاا صممممممممرة  نك ا سمممممممما  ن ه       

تئنماا متاث  تق حراخ  تق حوافق تق حباي ؟ فا ا  كرلك فئاا إذا ا؛كسممممممممممممرح السممممممممممممما  
  فمممإن كممما   قاممماث   فممماكق  احمممراممما، قإن كممما   قمممراخ   فممماكق  (3)  ى فريد 

   تحمراما يف عئا ارخر، فاما ت    ابةكثر، قإن كما   قوافد  فمابممممممممممممممر      الوفق
 

ذكر ا ؤل  فدمك احنثى  نمر ما حك ع    تبممممممممممممممبما  القوق  يف صممممممممممممممر  ا  ا ، حئم   وم    (1)
السممممممممب: الراتان القوق  يف صممممممممر  ا  ا  ل ءممممممممك يف ذكورحك )اح   الثال     ا  طو ، لوحةن  

 /ت، ؛س ة ا كقبة اةوهرية(. قت ا هرا البا  فمو خاص حبسا  قح رئي  سا   احنثى.  16
   اب  حومم: إذا كممان فئممك ل      نمم  فمو خَ  ثممال نَ خَ قاحنمماثى  عراخ خنثى، قهو يف ال :ممةن    َخنمم َ  

، فئدا،ن خنمَّْثُة الءممممممن  فق ن ،  قيورى ابلق مممممموئ  فئدا، خنثك ا خ إذا  و ك كرلك  ،قحكسممممممر
 تي  طعقك فا؛وط . ق نك مسن ا  ن ن قهو ا قكسمممممممممر يف حركاحك ا قءمممممممممبك ت:   نسمممممممممك. قيدا،ن

. )ا؛ارن الو ن فالر   خمن  ابلكسمممممممر ،  الر   كة ك إذا شمممممممبمك تكة  النسممممممما  لئنا قرخا ةنَّ خ
، الدا وس  1/183، ا  ممممممممممممبا  ا ن ن 2/145، لسممممممممممممان الور ن 1/418، عمرب ال :ةن 4/248

 (.168احملئطن  
 نمما. قيف االصممممممممممممممطة ن هو المري لمك ذكر ر م  قفره ا رتب، تق لئه لمك قاحمر  نمما قلمك ثدبمة يبو، 

، حترير  6/532، الءممممر  الكب ن 9/304، هناية ا ط :ن 160، القنبئكن  8/168ا؛ارن )احلاقين 
 (.6/524، حتعة احملقاهن 13/96، كعاية النبئكن  248تلعاظ القنبئكن

، ال ؤلؤب السمممممنئة  2/81، فقي الدري:ن 2/253، هناية اهلرايةن  9/310ا؛ارن )هناية ا ط :ن  (2)
 (.376وريةن   ى العوا ر الءنء

 .138ققر حدر  اال؛كسار   ى فريد  صعرة  (3)
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فانك ح ممممي، قاال قبار اق      ح مممم  فئك القوافق، قإن كا   قباين  فابممممر  تحراا 
 يف ارخر فاا ت   فانك ح ي.

فإن كان احنثى تكثر    قاحر، تخرح  ا ح مممم   وك، قا ا  فئك  ا العري ممممة      
ى آخرها، فإن مل يك  يف ا سألة صاح: الثالثة كرلك، مث تئنك قت  الراتوة حىت أتيت    

فرض صممرة الدسمماة عا  وك، قإن كان فئما صمماح: فرض بممرتة احلاصمم  يف خمره 
 .(1)العرض مث قساقك

 ت ث قكن 
قلمران خنثئمان ق ع. االحقاماالح ثةثمة  فمإن كما  ذكري  فما سممممممممممممممألمة    اثن ، قإن كما  
ت؛ثئ  تق تحممممرامممما ذكر قارخر ت؛ثى فا  ثةثممممة، قالوممممراان يف االحقاممممال  اةخ ي  
 قااثةن فقسمممدط تحراا، قح مممر  ارخر يف اةق، قهو اثنان ح ممم  بمممقة  نما ح مممي، 

 ا؛وثقماا، قيوق  بممممماان تئنماا قت  الوع  فإن ح ممممر  إ  ك   نماا بممممما  تخرال 
اب؛ة ذكورب قاحر  نماا ت طئقك بممممممماال    السممممممما ، قإن اب؛ة ذكور اا صممممممرفقماا 

 

، شممممممممره 6/84، رقبممممممممة الطالب ن 6/581، الءممممممممر  الكب ن 9/319ا؛ارن )هناية ا ط :ن  (1)
، حاشمممممممممممئة البدري   ى 2/81فقي الدري:ن  ،2/252، هناية اهلرايةن  679/ 2الع مممممممممممو، ا ماةن 

 (.2/59، الور  العا ضن 204  ، القرعة اح يةن146شر  ا ارايين ل رحبئةن 
قحقاة الوا  يف  سما   احنثى تن حور      بممع ك   سمألةن ان حدسمع احا وة   ى ك   سمألة 
فاا خره فمو     بممممممممماما، ح مممممممموك فوقما  لق ممممممممر  تك بممممممممما  ك  قار  فئما، مث حدارن ت   ا 

تئد . )ا؛ارن كءممممممممم  يسمممممممممقردك احنثى ق    وك يف ك   سمممممممممألة فقوطن ك  قار   ا يسمممممممممقردك 
 (.344ال:وا ضن 
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إلئماا، قإن اب؛ة ذكورب تحراا قت؛وثة ارخر صممممرفا إلئك، قإن اب؛ة ت؛وثقماا صممممرفا إ  
 . (3)ت؛ك ال يوق  شن  (2). هرا ا ره:، ققر حدر  فئك ]ق ك بوئ [(1)الوع

قإن كمان  ا احنثئ  ات   فمإن كما  ذكري  فما سممممممممممممممألمة    ثةثمة، قإن كما  ت؛ثئ  
فا  ترتوة، قإن كا  ذكرال قت؛ثى فا  مخسمة، فا قاا ثةثة قترتوة قمخسمة، قلئه تئنماا 

ة ح ممممم  اثين  ءمممممر، قلئه تئنما قت  احاسمممممة حوافق قال حراخ ، فق مممممر  ثةثة يف ترتو
حوافق قال حراخ ، فق مممممر  اثين  ءمممممر يف مخسمممممة حب   بمممممق   نما ح مممممي. حوطى االت  
 ءمممممري ، قك  قاحر    احنثئ  اثين  ءمممممر، قحبدى بمممممقة  ءمممممر  وقوفة تئنمع  فإن اب  

ثةثة، قإن ذكري  كان لك   نماا مثا؛ئة، قإن اب  ت؛ثئ  كان لةت   ءمممرب قلك   نماا  

 

 صورب ا سألةن  (1)
 6÷2=3 6÷3=2 6÷3=2  
 2 3 3 6 

 2 2 1 1 قلر خنثى
 2 1 1 1 قلر خنثى

 - - 1 -  ع
  وقو 2 ذ       ذ ذ 
 

 .قال وا   ا تثبقكيف اةص ن ق مال بوئعال.  (2)
 / ، ؛س ة ا كقبة اةوهرية.16؛سبك ا ؤل  إ  ات  بريج ا؛ارن اح   الثال ، لوحةن    (3)

قرقاخ اةبمممممقاذ تو  ن مممممور    توض اةصمممممرا ، قا، ار ا ن  قهرا مل ترخ ةحر    ت اقنا، قإ ا 
قيف كقاتك    تو ثور    الءافون ت؛ك قا،ن الوق  إ   وح  ق رحك يف كقا  اةبقاذ تو  ن ور.

 اح   ى إشممكالك، را ا وقو    ى قرثة ا ئة اةق،، قهرا مل ترخ تي مما. ققا، ربممن   احنثى  فإذا
هللا  نمك تومر  ما ؛دم  همري  ا مرهب ن   ال ا قبمار تمري  الق رب ، ق مرهم: الءممممممممممممممافون، ق ما   ئمك  

كب ن  (. قا؛ارن )الءممممممر  ال9/306هناية ا ط :ن )  .-تي ت؛ك يوق  الباقن-تصممممممراتك  ا قر ناخ 
 (.2/80، فقي الدري:ن 12/515، كعاية النبئكن  6/40، رقبة الطالب ن 6/533

، را احملقار  5/115، االخقئار لقو ئ  ا  قارن 30/92قهرا هو  ره: احلنعئة. )ا؛ارن ا بسو ن  
 (.210، شر  السرا ئةن  731-6/730 ا الرر ا  قارن 
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ابن تحراا ذكرال قارخر ت؛ثى ت طئنا الركر اثين  ءممممر قالباقن لةت ، قلو  مرح ذكورب 
 . (1)تحراا اقن ارخر تكا  لألق،  ءرقن ققق  الباقن

ثةثمة  ا الوع تق ووخ فماالحقاماالح ترتومة  فمإن كما؛وا  احنماثىقإن كما؛مة اةقالا 
ذكورال فا سممممألة    ثةثة، قإن كا؛وا إ مل فا  ثةثة تي ممممال قح ممممي    حسمممموة، قإن كا؛وا 
ذكرال قت؛ثئ  فا  ترتوة، قإن كا؛وا ذكري  قت؛ثى فا  مخسمممة، فقر ممم نا   ى ترتوة ت راا 

يف القسممممموة فقسمممممدطما، حبدى ترتوة قمخسمممممة  ثةثة قترتوة قمخسمممممة قحسممممموة، قالثةثة ااخ ة
قحسممممموة قهن  قباينة فق مممممر  تو مممممما يف توض، إ ا ترتوة يف مخسمممممة تق  كسمممممك فق ممممم  

ح   مخسة قترتو ،  [/  27] ءري ، فق ر  الوءري  يف حسوة، تق حسوة يف مخسة 
ح مممرتا يف ترتوة ح ممم   ا ة قمثا؛    ى ك  حا،،  نما ح مممي ا سمممألة   ى ك  حدرير  

مخه ا  ا ، قهن تبر اةحوا، يف حدك، قذلك بقة قثةثون،   (2)[خنثىفقوطن ك  ]
، قتقدرير (3)]الرتا[قع ة ذلك  ا ة قمثا؛ئة  ةن تقدرير ذكورب تحرهع يكون لك  ت؛ثى 

ت؛وثة الك  يكون لك حسمممموا ا ا،، قيوق  اثن  قبممممبو ، فا  اب؛ة ذكورحك ت طن  نما 
حكا ة الث  ، قذلك ح مقك تقدرير ذكورب إخوحك قهو اةبمر تك، قيوطى ترتوة ق ءمري  

فمإن  .كم  قاحمر    إخوحمك ترتومة، ق   اب؛مة ت؛وثقمك فدمر ابن ت؛مك ابممممممممممممممقويف كاما، حدمك
 مرح ت؛وثة اةصممممممممممم:ر قذكورب ارخري  را ا وقو    ئماا ؛ مممممممممممع ، قإن  مرح ت؛وثة 

ا تخرخ، مث إن  مرح ذكورب اةقبممممممممط تور  مور ذكورب اةكال خاصممممممممة فة ي اا   ى  
 

 صورب ا سألةن  (1)
 60÷3=20 60÷4=15 60÷5=12  
 3 4 5 60 
 20 2 2 1 ات 

 12 2 1 1 قلر خنثى
 12 1 1 1 قلر خنثى

  وقو  16 ذ       ذ ذ 
 

 يف اةص ن ت؛ثى، قال وا   ا تثبقك. (2)
 يف اةص ن احاه، قال وا   ا تثبقك. (3)
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اةصمممم:ر ت طن ك     الركري  بممممقة قثةث   إمتا ال حاسممممن ا ا،، فئ مممم  لك   نماا 
اثنان قبممممممممبوون، قإن  مرح ت؛وثقك ت طئنا ك  ت؛ثى حسمممممممموة حقاة الرتا، قالباقن قهو متا  

 قإن اب؛مة ت؛وثمة اةكال تقالل مل ؛ اخ   ى  ما تئمرخ، فمإن  مرح تومرخ .الن مممممممممممممم  لألكال
ت؛وثة اةقبممممممط ت طئنا كةل  نماا ترتوة  لئكا   وك ترتوون حقاة الث ث   الحقاا، ت؛وثة 
الثال ، فإن  مرح ذكورب الثال  افا إلئك ترتوة قمخسمممممون متا  القسمممممو ، قإ  ك  ت؛ثى 

 .(1)مخسة لققع لك مخسة قترتوون متا  رتا ا ا،
ذكري  تق ت؛ثئ  تق اة  ى   . فإ ا تن يكو (2)قلر خنثى ققلر ات  خنثى ق  ممبة

ذكر قاةبممممممممممممممع  ت؛ثى تق ابلوكه، فإن كا  ذكري  فا سممممممممممممممألة    قاحر، قكرا إن كان 
اة  ى ذكرال، قإن كا  ت؛ثئ  فمن    بمممممقة، قإن كان اة  ى ت؛ثى قاةبمممممع  ذكر فمن 
   اثن ، فماحلماصمممممممممممممم     القدمريراح اةرتا قاحمر  رح  قاثن  قبممممممممممممممقمة، فنكقعن احمر 

ااث   قهو قاحر، قهو قاالثن  ااخةن يف السممممممممممممقة فق ممممممممممممي    بممممممممممممقة، حوطن قلر ا ق
ت طن الباقن، قإن اب؛ة ذكورب اةبمممع    (3)ال ممم : الن ممم  ثةثة، مث إن اب؛ة ذكورحك

 

 صورب ا سألةن  (1)
 60  20 36 45  
 3 3×3 9 5 4 180 

 36 2 2 2  1 قلر خنثى
 36 1 2 2 2 1 قلر خنثى
 36 1 1 2  1 قلر خنثى

 - - - 3 1 -  ع
  وقو 72 ذ     ذ ذ         ذ ذ ذ 

 
ا؛ارن )الءر    . ل ولر الن  ، قيوق  السرس تئنماا قالباقن تئنماا قت  الوعقا، الرافونن    (2)

 (.  6/534الكب ن 
اة  ى  قيءممممممما   ا لو كا  ذكري    فات  االت  ال  خر شمممممممن   ا ق وا االت ، ق ا لو كان  (3)

   فبنة االت  ال حر   ا ق وا االت .بع  ت؛ثىذكر قاة
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. قإن اب؛ة تقالل ت؛وثة اة  ى قاةبمع    ى حالك صمر  (1)خاصمة مل ي مر  إلئك شمن 
 .(2)إ  اةبع  بمع، قيبدى الباقن  وقوفال إ  القب  تق االصطة 

 فرعان
تحراان وقه ققلران خنثئان، ح ممممر  السممممقة اله ح ممممي  نما ا سممممألة  نر ا؛عراا        

ب   ترتوة ق ءمممممممري   حوطن احنثئ    ى اةحوا، ك ما يف خمره فرض ال قه، قهو الرتا ي
 .(3)ال قه  نما الرتا بقة، قك  قاحر    احنثئ  بقة، قهو ث   الباقن

 

شمممممن   ةهنا اخة الن ممممم  قيكون الباقن   -قهن هنا ت؛ثى-إ  قلر ال ممممم : تي مل ي مممممر   (1)
( حكا ة الث ث ،  1قهو الن مممممممم  الت  االت  حوطئبال. قلو كا؛قا ت؛ثئ  فقأخر تنة االت  السممممممممرس )

 ( حو ئبال.2ق خر الوع الباقن )
 صورب ا سألةن  (2)
 6÷1=6 6÷6=1 6÷1=6 6÷2=3  
 1 6 1 2 6 

 3 1 1 3 1 قلر خنثى  
 - 1 - 1 - قلر ات  خنثى

 - - - 2 -  ع
 اة  ىن ذ     ذ ذ 

 اةبع ن  
 اة  ىن  
 اةبع ن ذ

  وقو 3

 
 قصورب ا سألةن  هرا ا ثا، فئاا لو كان  ا احنثى صاح: فرض، (3)
  24÷8=3 24÷12=2 24÷4=6 24÷4=6  
 4 8 12 4 4 24 
 6 1 1 3 2 1 وقه
 6 1 2 4 3 3 خنثىقلر 

 6 2 1 4 3  قلر خنثى
  وقو 6   ذ ذ       ذ ذ 



 

 

 
 

177 

 اجلواهر البحرية

العري ممة تقدرير ذكور اا    ترتوة، قتقدرير ت؛وثقماا   .وقه قات  قخنثئان  الثاين:
   بممممقة  ءممممر، قتقدرير ذكورب تحراا قت؛وثة ارخر  ءممممري   ةن ثةثة   ى مخسممممة ال 
ح مي قال حوافق، ح مر  احاسمة يف تصم  ا سمألة حب    ءمري ، ن م   ونا ترتوة قبمقة 

  السمقة  ءمر قالوءمري   ءمر ق ءمرقن، اةرتوة ااخ ة يف السمقة  ءمر قيف الوءمري ، قت
 وافدة ابلرتا، ح مممممر  رتا تحراا يف عئا ارخر مثا؛ ن ل  قه رتوما  ءمممممرقن، قلةت  
   فري مممممة ذكور اا قاحرال، إال تن اةرتوة ااخ ة يف السمممممقة  ءمممممر، فئكون لك ترتوة    
بممقة  ءممر، يف مخسممة فئكون  ءممري  يُوطاها، قيوطى ك  قاحر    احنثئ  اثنا  ءممر، 

قاحنثئ ، فإذا قبممممممي حاهلاا تق حا، تحراا  (1)]االت [دى بممممممقة  ءممممممر  وقوفة ت  يب
 . (2)فاحلكع كاا حدر 

  

 

ق؛د  بممممممقة تبمممممممع  فإن اب  ذكري  ف ك  قاحر  نماا ثةثة تبمممممممع، قإن اب  ت؛ثئ  ف ك  قاحرب 
  نماا بماان، قيرا السماان ارخران   ئماا، قإن ابن تحراا ذكرال فاةبمع السقة لك.

 يف اةص ن اة؛ثى، قال وا   ا تثبقك. (1)
 صورب ا سألةن  (2)
 20  5  4 4  
 4 4 16 4 20 20 80 
 20 5 5 1 4 1 1 وقه
 20 6 6  6  1 ات 

 12 3 6 3 3 3 1 قلر خنثى
 12 6 3  3  1 قلر خنثى

  وقو 16   ذ ذ       ذ ذ 
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 الفصل الرابع 
 (1)املناسخاتيف حساب 

قا نابمممم ةن تن إوح إ؛سممممان    قرثة مث إوح تحر الورثة قب  قسمممماة ال:كة، مث 
 .(2)قر إوح مل  مث راتا مث خا ه قب  الدساة

قا د ممموا    الع ممم  ح مممرئي  سمممألة ا ئة اةق،     را يندسمممع ؛ مممئ: ك   
 ئمة تومرخ  نمك   ى  سمممممممممممممممألقمك، قإن كمان إك  تن ؛عرا كم   سمممممممممممممممألمة حبماهلما   ى ق مك 

 .(3)ة،، لك  ال:رض قساة ا سا     ى حسا  قاحر ق و ما كال:كة الواحرباالبقد

 

ن ل:ةن عا  نابممممممم ة،  عا  ة    النسمممممممل، قل نسمممممممل يف ال :ة  رب  وان،  نمان ا نابممممممم اح (1)
الراير، اروالة. حدو،ن ؛س ة الءاه الا ، تين توالقك. ق نما الق:ئ ، حدو،ن ؛س ة الريي آمر  

تين ا  ا    هئئقما. ق نمان الند ، حدو،ن ؛سمممممممممممم ة الكقا ، تين ؛د ة  ا فئك ابل ع  قا و  
، لسان 5/424،  دايئه ال :ةن 7/84،  ري: ال :ةن  1/433؛دةل صرئرال. )ا؛ارن ال را ن 

   (.2/602، ا  با  ا ن ن  261، الدا وس احملئطن  3/61الور ن 
ا سممممما  ، لك  الري قب ك ح مممممرئي ابلنسمممممبة إ   ئة قاحر، قهرا   هرا الع ممممم  ؛وت    ح مممممرئي

 (.2/465)ا؛ارن شر  الع و، ا ماةن  ح رئي ابلنسبة إ   ئق  فأكثر، ف مرا ذكرخ تورخ.
يف اصممممممممممطة  العربممممممممممئ . قإك  حوريعما تقوريعاح تخرى  قدارتة،   هرا حوري  ا نابمممممممممم اح (2)

ن تن ينقد  ؛ مممممممممئ: قار  فأكثر او ع قب  الدسممممممممماة إ     ير   نك. ققئ ن هن  وح فدئ ن ه
قرثة تور قرثة، قتصممممم  ا  ا  قا ع مل يدسمممممع. قتخ مممممرهان تن إوح قار  فأكثر قب  قسممممماة ال:كة. 

 نابمممم ة، ةن ا ئة الثا   ا  اح قب  الدسمممماة كان  وحك  بمممم ا  ا صممممرة  نك  سممممألة قمسئة 
، شممممممممر   304، كءمممممممم  ال:وا ضن 9/298، هناية ا ط :ن 8/141)ا؛ارن احلاقين  ا ئة اةق،

، فقي الدريم:ن 4/62،  :ين احملقماهن 2/95، هنمايمة اهلمرايمةن 137بممممممممممممممبط ا مارايين   ى الرحبئمةن 
 (316، القوقئ    ى  مااح القواري ن 114، الررب ا  ئةن 1/125

قلو تفرا  عرا ك  . قا، ار ا ن  (222، إرشممممممممماا العارضن 304ا؛ارن )كءممممممممم  ال:وا ضن  (3)
  سممألة حبسمماتا، مل يك  قافئا اد مموا السمما    فإن اربممك قسمماة ا سمما     ى حسمما  قاحر    

 (.9/298  )هناية ا ط :ن ض السا  . ر  مة تن ال:كة قاحرب يف 
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قتص  البا  تن ينار يف قرثة ا ئة الثا  ق   تورخ ه  او رقا يف قرثة اةق،؟ 
 (1)قإرثمع  نك   ى حس: إرثمع    اةق، ت  ال؟

، (3)تن ينر مممرقا فئمع قيكون   اثمع  نك كا اثمع    اةق، (2)احلالة األوىل: 
  كاا إذا  اح (4)قيق ممممممممممممور ذلك فئاا إذا كان ارر     اةق، فا  تورخ ابلو مممممممممممموتة

إ؛سمممممممممممان قخ   إخوب تق إخوب قتخواح    اةتوي  تق    اة ، تق  اح قخ   تن  
تق تن  قتناح مث  اح تحرهع    إخوحك تق    إخوحك قتخواحك قب  قساة تتئك تق تخئك 

 الدساة.  [/ت28]اةق،، تق  اح آخر مث مل  مث راتا مث خا ه قب  
ذكور قترتا إ   فاسألقك    اثين  ءر، فإذا  اح آخر فإذا كان قرثة اةق، ترتوة       

قا ا، تئنمع كرلك قلك بممماان اا بمممع   ى  ءممرب تبمممع ف ممار ا ا، ك ك بمممع   ى 
 ءرب، فإذا  احة ت؛ثى    بمع     ءرب، قخ عة تخويما الباق  صار بماما تئنمع 

حسموة، فإذا  اح  ل ركر  ث  ح  اة؛ثئ    ى حسموة تبممع، ف مار ا ا، ك ك بممع   ى
ات  آخر    بمما     حسموة صمار ا ا، ت  الباق     بمبوة، فإذا  احة ت؛ثى تخرى 

 

 نل اناب اح اب قبار صعة الوا  ثة  حاالح (1)
كمإرثمع   الثما  اةق، قيكون إرثمع   ا ئمة قرثمة  الثما  هع تدئمةا ئمة تن يكون قرثمة احلمالمة اةق ن 

 .    اةق،
  ا خ.   تن يكون قرثُة ك   ئٍة ال يرثون احلالة الثا؛ئةن  
تن يكون قرثمة ا ئمة الثما  هع تدئمة قرثمة اةق،، لك  اخق   إرثمع، تق قر   ومع احلمالمة الثمالثمةن 

قا  ممممممممممممممن  رتمك هللا  و مما حمالق  حئم  ا ج احلمالمة الثما؛ئمة قاحلمالمة الثمالثمة يف حمالمة قاحمرب  ا هع.
 .184كاا بئأيتن ص

،  6/570، الءممممممممممر  الكب ن 9/298، هناية ا ط :ن 8/142الة يفن )احلاقين ا؛ار هرخ احل (2)
، شمممر  الع مممو، ا ماةن 230، إرشممماا العارضن 323، كءممم  ال:وا ضن 6/72رقبمممة الطالب ن 

 (.1/186، الور  العا ضن 1/133، فقي الدري:ن 2/119، هناية اهلرايةن  2/488
 قحدسع ال:كة   ى الباق  كاا بئأيت.فئجو  ا ئة الثا  كأن مل يك ،   (3)
ن  ارض الو موتة ال ص موصمما لئءما   ا لو احعدوا يف القو مئ: تق اخق عوا  قا، الءمنءموري (4)

فئك، تال حرى تن اةقالا قرثوا    اةق، ابلبنوب قع  تورخ ابرخوب، قتو ممع   مبة تنعسمك قتو ممع 
  (.  1/136  بة ت: خ . )ا؛ارن فقي الدري:ن 
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   بمممممع    بممممبوة صممممار ا ا، عئوك بمممممع   ى بممممقة تبمممممع، فإن  اح ات  آخر فدر 
 اح    بممممما     بممممقة، فئ مممم  ا ا، ت  الباق    ى ترتوة قهكرا، فإذا مل يبق إال 

 .(1)ا، تئنمع تثةمل ذكر قت؛ثى صار ا 
قفئاا إذا كان ارر     اةق، ق   تورخ ابلعربممممممئة قالو مممممموتة  وال إذا ابممممممقوى 

، ق ثَّ ممك ا مماقراي ابة  قاحممرب إذا قرثممة    كمم  قاحممر  نمع (2)فربممممممممممممممممك    كمم   نمع
، ق ث ك الرافون اا إذا  اح    ت  قإخوب ة  ق وقق، مث  اح تحر ارخوب (3)السمممممممممممرس

الباق ، قا،ن  قيكون تي مممممال فئاا إذا كان ارر   نماا ابلعربمممممئة احمل مممممة  كاا لو    
 احة ا رتب    وقه قت  قتخواح شمدئداح تق ة ، مث ؛كي ال قه إحراه  فااح    

 .(4)الباق  
فاقسممممممع  ا، ا ئة اةق، ت  الباق  تور     اح تورخ، ققرر كأن ا ئة الثا  
مل يك ،   ى حسممم:  ا يدق مممئك احلا،    القسممموية تئنمع تق القعاقح تق حع مممئ  الركر 

 

قا، ا اقراين     را الباق . فمكرا ك اا  اح تحرهع جتو ك كالور ، قحدسممممممممممع ا سممممممممممألة    (1)
ةن ا مما، صممممممممممممممممار إلئمامما    احامما ممة   ى ق ممك قاحممر فكممأن الممري   مماحوا مل يكو؛وا . )احلمماقين  

 . صورب ا سألة ققر  احوا قتدن تخ قتخةن  (8/143
 3 

 2 تخ ش
 1 تخة ش

 
كرلك تق   قا، ات  اجملرين  إ ا تن يكون   ا  ك     اة واح ابلقو ئ: فدط تق ابلعرض  (2)

تاا، قيءممم:  يف اةق،ن تن حقرر  مة القو مممئ:، قيف الثا ن تن حكون  ا  ة، قح  الثا  تدرر 
 وهلممممما، قيف الثمممممالممممم ن تن يكون ذق العرض قارمل    اةق  فدط . )القو ئق   ى ؛اع ال ل ن 

، الومممممر  137-1/136، فقي الدريممممم:ن 123-2/122(. قا؛ارن )هنمممممايمممممة اهلمممممرايمممممةن 2/772
 (.1/188ضن العا 
 (.8/143ا؛ارن )احلاقين   (3)
 (.6/570ا؛ارن )الءر  الكب ن  (4)
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، تق تو مع  كاا لو  اح (2). قال فرق ت  تن ير  ك  الباق     الثا (1)  ى اة؛ثى
ا ها، مث  اح تحر البن     إخوب، فأفرا اة  تسممممممممممممممماما، مث قخ   وق ة قتتنا     

. قكرا لو  احة ا رتب    وق ما (3)اقسممممممممممممممع الباقن تئنمع  دررال كأن ا ئة الثا  مل يك 
 قتقالاها    ا خ، مث  اح تحر اةقالا.

فئاما إذا كمان ارر    (5)  ى  ما ذكرخ ا ماقراي قالرافون(4)قا :ض توض العدمما 
ق، ق   تورخ ابلعربممممممئة قالو مممممموتةن  ا؛ك يدق ممممممن ت؛ك لو  اح اةق،    ثة     اة

تخواح ة  ق وقق، مث  ماحمة إحمراه     البماقن، مث  ماحمة اةخرى    البماق   تن 
ا ا، يدسمممممممممع ت  اةخة الباقئة قا وقق ؛ مممممممممع ، قلئه كرلك، ت  لألخة  نما ترتوة 

، قيدق مممن ت؛ك لو  اح    ت ك قترتوة تن  قتنة، (6)تحسممما ما قل اوقق مخسمممة تحسممما ما
 

،  323قهرا هو االخق ممار قب  الوا ، قيسمماى اخق ممار ا سمما  . )ا؛ارن كءمم  ال:وا ضن  (1)
 (.1/133، فقي الدري:ن 2/119هناية اهلرايةن  

 كاا يف اة ث ة الساتدة.   (2)
 هكران  (3)

 4  4×2=8 
 2 - 1 وق ة
 - ح 1 ات 

 3 تخ 1 ات     غ
 3 تخ 1 ات 

 
ت؛مك إذا كمان  -قهو ات  الرفومة يف ا ط م: الوماح، حئم  ا :ض   ى  ما ذكرخ ا ماقراي قالرافون   (4)

حئ  را ذلك   -ارر     اةق، ق   تورخ ابلعربممئة قالو مموتة ي ممي فئما االخق ممار قب  الوا 
الومماحن ]حن  طمما  هللا ت   . )ا؛ارن ا ط مم: ق ومم  الوامم  فئممك ابحلممالممة الثممالثممة    ا نممابمممممممممممممم مماح

، القو ئق   ى ؛اع  1/137، فقي الدريمممم:ن 2/124(. قا؛ارن )هنممممايممممة اهلممممرايممممةن 175حمممما ن[/
 (.2/778ال ل ن 

تن احلالة اةق  حكون فئاا لو قرثوا    اةق، قالثا  ابلعرض قالو ممممموتة كاا  ر يف ال مممممعرة   (5)
 الساتدة.

 ن-اله ا :ض   ئما ات  الرفوة-اةق   صورب ا سألة لو ا قال ها    احلالة (6)
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مث  اح ات  مث ات  مث ات ، قتدئمة اة   رب اةقالا ققاحر    البن  قتنمة  تن ل جمرب 
بمممرس ا ا،، قالباقن ت  االت  قتخقك تثةمل، ق  ى  ا ذكرخ الرافون فئاا إذا كان ارر  

كة يف ا ثا، الري ذكرخ تور  وح ابلعربممئة احمل ممة ت؛ك يدق ممن تن يكون لأل  بممرس ال: 
اةخة الثا؛ئة، قلئه كرلك  فإن ذلك هلا    اةق ، قهلا بممممممممرس ؛ ممممممممئ: الثا؛ئة    

 . قإ ا ي ي  ا قالك إذا قا  ابة   ا؛ا إنوما      ا  الثا؛ئة كالدق .(1)  ا  اةق 
 

 3 3×3=9  2 
 - ح 2  تخة ة 
 - ح 2 2 تخة ة 
 1 تخة ة  2  تخة ة 

 1  وقق 3 1  وقق
 صورب ا سألة   ى قو، ات  الرفوةن 

  3  2 1  4   
 3×3 9  3 27  2 27 9 

 - - - - - - ح 2  تخة ة 
 - - - ح 8 1 تخة ة  2 2 تخة ة 
 4 12 1 تخة 8 1 تخة ة  2  تخة ة 

 5 15 1  وقق 11 1  وقق 3 1  وقق
 

 تي تن لأل     ا ئة اةق، السرس، ق   ك  ات  تورخ برس  ا قرثك. (1)
 ن -اله ا :ض   ئما ات  الرفوة-صورب ا سألة لو ا قال ها    احلالة اةق  
 6×9 54  6×3 18 
 3 1  رب 9 1 ت 
 - - ح 10  ات 
 - - ح 10  ات   
 - - ح 10 5 ات 
 10 5 تخ 10  ات 
 5  تخة 5  تنة
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الورثمة يرثون قيقو  تن يكون حمم  االكقعما  ابلدسممممممممممممممامة   ى ابقن الورثمة إذا كمان     
   ك  قاحر ابلقو مئ:، اقن  ا إذا قرثوا ابلعربمئة احمل مة تق تاا، قفئاا إذا كان قرثة 
اةق، يرثون ابلعرض قالقو ممئ:   ى ؛سممبة قاحرب، قكرا    تورخ حىت ا؛قمى اة ر إ  
   ير  ابلو مممموتة احمل ممممة، كاا قالك الدابممممن فئاا لو  اح    اتن  قتنق  قتتوي ، مث 

حر االتن ، مث احر مث احرب، قتدن ات  قتنقان  فإ  ؛دسع ا ا، تئنمع ل ركر  ث   اح ت
ح  اة؛ثئ   فإهنع ك مع قرثوا ابلقو مممئ:، قبو  كأن ا ئة اةق،  اح قخ   هؤال  

 . ا؛قمى. (1)فدط 
ق عمو  كة  ا ممماقراي قالرافونن تن ذلمممك قمممر يكون يف صممممممممممممممورب يوَر  فئمممما ابلعرض 

 .(2)تق ابلعربئة احمل ة، ال ت؛ك يطرا يف ك  ال ورقالقو ئ:، 
 فرع

 

 صورب ا سألة   ى قو، ات  الرفوةن 
  21   5 3  130 9   520  
 6×9 54  6×7 42 1134  6 3402  6×3 18 30618 
 8778 3 1  رب 802 1  رب 224 7 1  رب 9 1 ا 
 - - - - -  - - - - ح 10  ات 
 - - - - -  ح 260 10  اخ 10  ات 
 - - - ح 1040 2 اخ 260 10 5 اخ 10 5 ات 
 14560 10 5 اخ 1040 2 اخ 260 10  اخ 10  ات 
 7280 5  اخة 520 1 اخة 130 5  اخة 5  تنة

يةح  ت؛ك يف ال ممممورب اةق  كان لألخ  ا ي ير   ى الن مممم  تد ئ ، قيف ال ممممورب الثا؛ئة تصممممبي لك 
 تق     الن   تد ئ .

 (.  181-175]حن  طا  هللا ت  حا ن[/ ا؛ارن )ا ط : الواحن (1)
همرا  وا    ى ا :اض ات  الرفومةن ان  ما قمالوخ لئه ا راا  نمك ت؛مك ك ن، تم     ن يف توض  (2)

 (.  1/137، فقي الدري:ن 2/125ال ور. قهو  نسو  إ  السبكن. ا؛ارن )هناية اهلرايةن  
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لو ابت توض الورثمممة ؛ ممممممممممممممئبمممك    البممماق    ى قمممرر إرثمع  قمممرر ت؛مممك مل يك ، 
قُقسمممممماة ال:كة   ى الباق ، كاا لو خ عة وق ال قاتنال قتنقال، فبات ال قه ؛ ممممممئبك  نماا 

 .(1)  ى قرر ح قماا، فكأن ال وقه قيدسع تئنماا تثةمل 
ا ا  نك اح   قلو ابت توض ؛ ممممممئبكن  و ة ا سممممممألة     را بره لن ممممممئ: الب

ا بئا قيدسممممممع   ى الباقن كاا لو ابت ال قه يف  ثالنا ؛ مممممم  ؛ ممممممئبك جتو  ا سممممممألة    
مثا؛ئة لئكون لن ممئبك قهو الرتا ؛ مم  صممرئي، لك  ؛ مم  رتا الثاا؛ئة ال يندسممع   ى 
الولري  تثةمل، فق ممممممممممممر  الثاا؛ئة يف خمره الثةثة حكون ترتوة ق ءممممممممممممرقنن ل  قه ثةثة، 

 .(2)ة  ءر، قل بنة ببوةقلةت  ترتو
تال يكون كرلك، ت  يكون قرثة الثا  تق تو ممممممممع يرثون  نك خة    احلالة الثانية:    

ا  حم مممممممممممممموري  يف  [/  28]  اثمع    اةق، ت اياب تق ؛دص، تق يكون قرثممة الثمما  
. ف مممممممري  سمممممممألة اةق، مث  سمممممممألة (3)الباقن إ ا ةن الوار  ا هع تق  ءممممممماركة ا هع

 

قلو  ا  ن  ذكر هرا العرت يف هرا ا وبا ةن طريدة الوا  فئك  ث  طريدة الوا  يف احلالة   (1)
كالور ، قكرلك هنا جتو     ابت    ق   فأ؛ة جتو      اح يف احلالة اةق     ا نابممممممممممم احاة

 ؛ ئبك كالور  قحدسع ال:كة   ى الباق .
، ال:رر البمئة شممممممممر  6/88، رقبممممممممة الطالب ن 6/586ا؛ار هرا العرت يفن )الءممممممممر  الكب ن  (2)

 (.1/163، فقي الدري:ن 3/456البمجة الورايةن  
 قصورب ا سألةن 

 8×3 24 
 3 1 وقه
 14 7 ات 
 7  تنة

فال قه كان بممممممممئأخر رتا ا ا، ق ا ابت ؛ مممممممم  ح ممممممممئبك ا طئنا ؛ مممممممم  رتا ا ا، ل ولري  قتدن لك 
 ؛   الرتا قهو الثا .

،  6/72، 6/570، الءمر  الكب ن  9/299، هناية ا ط :ن 142-8/141ا؛ارن )احلاقين  (3)
، هنممايممة  222، إرشممممممممممممممماا العممارضن 305، كءمممممممممممممم  ال:وا ضن 2/783القو ئق   ى ؛اع ال ل ن 
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 سمممألقك  اةق،، قا؛ار فإن صمممي ؛ مممئبك   ىالثا ، قابمممق ره ؛ مممئ: الثا      سمممألة 
 فدر صرة ا سألة الثا؛ئة عا صرة  نك اةق . 

 ثمالمك إذا كمان الوار  ا هعن  ما إذا خ عمة ا رتب وق مال قتخوي     ت  ق  ممممممممممممممبمة 
لئه اصممممممم  قال فرت، مث  اح ال قه قخ   اتنال قتنقال  فاسمممممممألة ا ئة اةق، ح مممممممي    

خوي  لأل  بمممماان، ق سمممألة الثا     ثةثة، ق؛ مممئ: بمممقةن ل  قه الن ممم  ثةثة، قلأل
 .(1)ال قه    ا رتب ثةثة، قهن صرئرة   ى  سألقك

 ثمما،  مما إذا كممان الوار  هع قا هعن خ عممة وق ممال قتخق     اةتوي  تق     
اة ، مث  احة إحرى اةخق     تنة قتخقما، فا سمممممألة اةق     بمممممبوة بص ك  
تخة  نماا اثنان، قالثا؛ئة    اثن  قهو ؛ ممممممممممممئبما    اةق  فق ممممممممممممي ا سممممممممممممألقان    

 . (3)ا ئقة، قثةثة لألخة الباقئة ن ثةثة ل  قه، قبمع لبنة اةخة(2)]ببوة[
 

، الوممر  العمما ضن 1/126، فقي الدريمم:ن 2/467، شممممممممممممممر  الع ممممممممممممممو، ا ماممةن2/96اهلممرايممةن 
 .179ئة قالثالثة    حاالح ا ناب اح اله ذكر ا ص(. قهرخ احلالة هن احلالة الثا؛1/189

 تي بما ك    ا ئة اةق،  ندساة   ى تص   سألقك تة كسر. قصورب ا سألةن  (1)
 1  1  
 6  3 6 
 - - ح 3 وقه

 2 - - 2 تخوي  ة 
 1 - - 1  ع
 2 2 ات   
 1 1 تنة  

 
 يف اةص ن بقة، قال وا   ا تثبقك. (2)
 صورب ا سألةن  (3)

 1  1  
 6←7  2 7 
 3 - - 3 وقه
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ققر ذكرخ تو مممممممع ق راخ إ  بممممممقة، قهو  ا إذا  اح ر   قخ   وق ة قاتنق  
قتتوي ، فا سمممألة    ترتوة ق ءمممري  قحوو، إ  بمممبوة ق ءمممري ، مث  احة إحرى البنق  

يرثمما ، قاحمرب ال حرثمما لو وا اة ، قاحمر ال (1)يف اةق  ]   وقه ق   يف ا سمممممممممممممممألمة[
 ا؛ا كالدق   فعري ة هرخ ا ئقة    بقة قحوو، إ  مثا؛ئة، ق؛ ئبما    اةق  مثا؛ئة فمو 
 ندسممممع   ى فري ممممقما، قل  قه ثةثة، قلأل  اثنان قهلا ثةثة يكا  هلا مخسممممة، قلألخة 
ثةثة قهلا مثا؛ئة يكا  هلا تحر  ءممممممممممممر، مث  احة ال ق ة يف اةق     اتن  مل يكو  يف 

  قاتنة هن االتنة يف اةق   فعري مممممممقما    مخسمممممممة قهلا    اةق  قالثا؛ئة مخسمممممممة، اةق 
 (2)]تئرها[ قهن  ندسمماة   ى فري ممقما، لك  ات  اثنان، قل بنة قاحر فئ مما  إ   ا

   اةق  ق   الثا؛ئة قهو تحر  ءمر يكا  هلا اثنا  ءمر بمماال    بمبوة ق ءمري ، مث 
 احة هرخ االتنة قخ عة اتن ، قاحر قاحرب ال ران اا تتوان يف اةق   فعري مممقما    
بمممقة قتئرها اثنا  ءمممر بمممماال هن  ندسممماة   ى فري مممقمان لك     احر قاحرب اثنان، 

  ترتوة فقكا  لك بمممممقة، قلك  ات  ترتوة، مث  اح احر قخ   قتئر ك   نماا    اةق 
فري ممقك    بممقة  (3)تتوي  قتنق ، ]قاحرب قهن ال ق ة يف  سممألقك ال حر   ا؛ا كالدق [

قتئرخ بممممقة فمن  ندسمممماة   ى فري ممممقك، مث  احة احرب قخ عة اتن  قتنق  قفري ممممقما 
در صمممممرة ا سممممما   السمممممقة       بمممممقة قتئرها بمممممقة فمن  ندسممممماة   ى فري مممممقما، ف

 .(4)السبوة قالوءري  اله صرة  نما اةق 
 

 - - ح 2 تخة ةتوي 
 3= 1+2 1 تخة ةتوي  2 تخة ةتوي 

 1 1 تنة  
 

 ا ودوف  واياب يدق ئما السئاق. ا ت    (1)
 يف اةص ن تورها، قال وا   ا تثبقك. (2)
  ا ت  ا ودوف  واياب يدق ئما السئاق. (3)
 صورب ا سألةن  (4)
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قإن مل يندسمع ؛ مئبك   ى  سمألقك  فإ ا تن يكون ت  بمما ك ق سمألقك  وافدة تق 
ال، فإن مل يك  تئنماا  وافدة بممممرتة  ا صممممرة  نك  سممممألقك فئاا صممممرة     سممممألة 

ا سممممممممألة اةق  شممممممممن  تخرخ  اةق ، فاا ت   صممممممممرة  نك ا سممممممممألقان، فا  كان لك يف

 

 1  1 1  1 1  2 1  1 1  1  
 24/27  6/8 27  5 27  6 27  6 27  6 27 

 - - - - - - - - - - - ح 5 2 ت  3 وق ة
 - - - - - - - - - - - - - - ح 8 تنة
 - - - - - - - - ح 12 1 تنة 11 3 تخة 8 تنة
 - - - - - ح 6 1  ر  4 - - 4 -  رق   4 ت 
 - - ح 6 - وق ةق 6 1  رب 4 - - 4 -  رب 4 ت 
 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 3 3 وقه  
 2 - - 2 - - 2 0 اخ   2 2 ات      
 2 - - 2 - - 2 0 اخ   2 2 ات      
 4 - - 4 - - 4 2 ات         
 4 - - 4 - - 4 2 ات         
 1 - - 1 1 ت            
 1 - - 1 1 ت            
 2 - - 2 2 تنة           
 2 - - 2 2 تنة           
 2 2 ات               
 2 2 ات               
 1 1 تنة              
 1 1 تنة              
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  مممممممرقابل فئاا بمممممممرتة فئك ا سمممممممألة الثا؛ئة، ق   كان لك يف ا سمممممممألة الثا؛ئة شمممممممن  تخرخ 
 .(1)  ا ئة اةق،   رقابل يف ؛ ئ:  ورثك 

 ثمالمك فئاما إذا كمان قرثمة الثما  ال يرثون    اةق، شممممممممممممممئئمالن خ   اتن  قتنق ، 
ا سممألة    بممقة،  اح تحر االتن     ات  قتنة، ا سممألة    ثةثة، ؛ ممئبك    اةق  
بممماان ال يندسمماان   ى  سممألقك قال يوافدان  فق ممر  بممما   سممألقك يف بممما  ا سممألة 

ح ممممي ا سممممألقان، فا  لك    اةق  شممممن   خرخ   ممممرقابل اةق  حب   مثا؛ئة  ءممممر  نما  
قهو ثةثة، ق   لك يف الثا؛ئة شمممن  تخرخ   مممرقابل يف بمممما   (2)]اةق [فئاا بمممرتقك يف 

 .(3) ورثك قهو بماان
ق ثمالمك فئاما إذا كمان قرثقمك قرثقمك لك    اثمع    الثما  بمال    اثمع    اةق،ن 

ثة تن  قتنقال  فاسمممممألقك    مثا؛ئة، مث  احة البنة    فإذا  اح ر   قخ   وق ة قثة
ت ما قإخو ا الثةثة  فاسمألقما    مثا؛ئة  ءمر، ؛ مئبما    اةق  بممع ال يندسمع   ى 
قرثقما، قال  وافدة ت  ؛ مممئبما ق سمممألقما، فق مممر  بمممما  ا سمممألة الثا؛ئة يف اةق  حب   

 

فاحا وة يف حا، القباي ن حاصمممممم  بممممممر   سممممممألة ا ئة اةق، يف  سممممممألة ا ئة الثا ، ق      (1)
بممع ا سمألة اةق ن كا   ا سمالة الثا؛ئة، ق    بممع ا سمألة الثا؛ئةن هو كا   ؛ مئ: ا ئة الثا  

    ا سألة اةق . 
 يف اةص ن الثا؛ئة، قال وا   ا تثبقك. (2)

 صورب ا سألةن   (3) 
 3  2  
 6  3 6×3=18 
 - - ح 2 ات 
 6 - - 2 ات 
 3 - - 1 تنة
 3 - - 1 تنة
 4 2 ات   
 2 1 تنة  
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  يف مثا؛ئة  ءمممممممر، قلك  ات  بمممممممماان  ا ة قترتوة قترتو ن ل  ق ة  نما بممممممممع   مممممممرق 
  مممرقابن يف مثا؛ئة  ءمممر يكون بمممقة قثةث ، ل بنة مثا؛ئة  ءمممرن لأل   نما ثةثة، قهو 
؛ مممممممئبما     سمممممممألقما   مممممممرقتة يف ؛ مممممممئ: البنة    اةق ، قلك  تخ  نما مخسمممممممة  

 . (1)فئر   لأل  تحر ق ءري ، قلك  تخ تحر قترتوون
قإن كان ت  ؛ ممئبك ق سممألقك  وافدة  فابممر  تق      الوفق يف  سممألقك ال قفق 

فاا ت   صمرة  نك ا سمألقان. فا  لك يف اةق  شمن   [ت/29]؛ مئبك يف ا سمألة اةق  
تخرخ   ممرقابل فئاا بممرتقك يف اةق  قهو قفدما، ق   لك شممن     الثا؛ئة تخرخ   ممرقابل 

 .(2)يف قفق الن ئ:
 ثمالمك إذا كمان قرثمة ا ئمة ا  قرثمة اةق،ن خ عمة وق مال قت مال ق مرال قثةثمة إخوب 

ة تن ، فاسممممألة ال ق ة ح ممممي    مثا؛ئة  ءممممر، ةتوي  تق ة ،  اح ال قه قخ   بممممق
؛ ممئ: ال قه  نما حسمموة ق سممألقك    بممقة، قالقسمموة ال ح ممي   ى السممقة لك  حوافدما 

قهو  -ال ث   القسممموة اله هن ؛ مممئبك-ابلث  ، فابمممر  ث   السمممقة اله  نما  سمممألقك 
ي ا سممممألقانن اثنان يف ا سممممألة اةق  قهن مثا؛ئة  ءممممر قيكون بممممقة قثةث ، فانما ح مممم 

لأل     اةق  ثةثة   ممرقتة يف اثن  قهو قفق السممقة تسممقة فئكون هلا بممقة، ل جر    
 

 صورب ا سألةن  (1)
 18   1  
 8  6×3 = 18 8×18 =144 

 21 3 1 ت  1 وق ة
 41 5  تخ 2 ات 
 41 5 5 تخ 2 ات 
 41 5  تخ 2 ات 
 - - - ح 1 تنة

 
فاحا وة يف حا، القوافق ت  بمممممما  ا ئة الثا      سمممممألقك ق سمممممألقكن حاصممممم  بمممممر  قفق  (2)

 سمألقك اةا  يف ا سمألة اةق ، ق    بممع ا سمألة اةق ن قفق ا سمألة الثا؛ئة. ق    بممع ا سمألة  
 الثا؛ئةن قفق ؛ ئ: ا ئة الثا     ا سألة اةق .  
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اةق  ثةثة   مممممرقتة يف اثن  تسمممممقة، قلك  قاحر    ارخوب بممممممع   مممممرق  يف اثن  
تثاا؛ئة  ءممممر لك  قاحر   (1)ابثن  صممممارح بممممقة، قلبين ال قه ]بممممقة   ممممرقتة يف ثةثة[

 .(2)ثةثة
لمك إذا كمان قرثمة الثما  توض قرثمة اةق،ن  ما إذا خ    مرح  قثة  تخواح  ثما

 قعرقماح، مث  ماحمة اةخمة    اة     تخمة    ت  هن تخمة    اةتوي  يف اةق ، 
ق   تخق  شمممممدئدق ، ق   ت  ت  هن إحرى احرح . ا سمممممألة    اثين  ءمممممر، قالثا؛ئة 

اان ال يندسماان   ى قرثقما، لك  تئنما    بمقة، ق؛ مئ: اةخة ا ئقة    اةق  بمم
قت   سممممألقما  وافدة ابلن مممم ، فق ممممر  ؛ مممم   سممممألقما يف اةق  قهن ثةثة يف اثين 
 ءمممممممممر حب   بمممممممممقة قثةث   نما ح مممممممممي ا سمممممممممألقانن كان ل جرح     اةق  بمممممممممماان 
 خمراهناما   ممممممممممممممرقت  يف ثةثمة يكون بممممممممممممممقمة، قكمرا اةخمة لأل ، قكمان لألخمة    

بمممقة بمممرتة يف ثةثة صمممارح مثا؛ئة  ءمممر، قهلا    ا سمممألة الثا؛ئة بممممع أتخرخ اةتوي  
  ممرقابل يف قفق ؛ ممئ: ا ئقة    اةق  قهو بمممع، قلألخق  لألتوي  ترتوة   ممرقتة يف 
بممممع، قة  اة  بممممع   مممرق  يف بممممع  فئر ممم  لألخة الوارثة يف ا سمممألق  حسممموة 

 

هن قفق بمممممما  ال قه      ن ، قال ممممموا   ا تثبقك. قالثةثةيف اةصممممم ن حسممممموة   مممممرقتة يف اث (1)
 ا سألة اةق .

 صورب ا سألةن  (2)
  2  3  
 6×3 18  6 2×18 =36 
 - - ح 9 3 وقه
 6 - - 3 1 ت 

 6 - - 3 1  ر 
 6/2 - - 3/1 1 إخوب ة 3
 18/3 6/1 تتنا  6   
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. قا، (1)ثا؛ئة، قل جرب الوارثة فئماا ترتوة ءممممممممممممرن مثا؛ئة  ءممممممممممممر    اةق  ققاحر    ال
 .(3)ن  قال تثر ل قااث  قالقراخ  فئاا و  فئك (2)العورا 
 إحدامها:  طريقان:قلو  اح مل  قراتا قخا ه قبااس قهكرا ف ك يف الدساة       

تن حعو  كاا حدر  فئاا إذا  اح مٍن  ان ح ممممممممممري  سممممممممممألة الثا ، مث أتخر ؛ ممممممممممئ: 
الثال  قحدات ك اا صممرة  سممألقك  نك  فإن ا؛دسممع ؛ ممئبك   ى  سممألقك ح مم  ال:رض، 
ققمممر حدمممر  متثئ مممك اممما إذا  ممماح قخ   وق مممة قاتنق  قتتوي ، مث  ممماحمممة إحمممرى البنق  

قال احمر  ما؛ا، مث  ماحمة ال ق مة    البنمة البماقئمة قخ عمة ت مما قوق مال، قمل حرثمما احمرب 
قاتن  تي مممممممممال، مث  احة البنة قخ عة احرب قاحر قاتن  تي مممممممممال، مث  اح احر قخ   

 .(4)تتوي  قتنق ، مث  احة احرب قخ عة اتن  قتنق 
قإن مل يندسمممممممع   ئما، فإن مل يوافدما قحباينقا بمممممممرتة ؛ مممممممئبك فئاا صمممممممرة  نك 

ةقلئان، قإن قافدماا فابممممممممر  قفق ا سممممممممألة فئاا صممممممممرة  نك ا سممممممممألقان ا سممممممممألقان ا
 

 صورب ا سألةن  (1)
  3  1  
 6×2 12  6 3×12 =36 

 3 - - 1 1  رب
 4 1  رب 1   رب

 19 1 تخة ة  6 3 تخة ةتوي 
 6 - - 2 1 تخة ة 
 - - ح 2 1 تخة ة 

 4/2 4/2 تخق  ش   
 

  اراب؛ممة  بممر الرت  ت  حماممر ت  فوران، تتو الدممابممممممممممممممع العورا ، ا رقوي، صمممممممممممممممماحمم: هون  (2)
.  ه461، حويفن ار ا  تو بمممممممممممممور ا قوحتخر العدك    تو تكر الدعا،، قهو شمممممممممممممئل   ،ق الوار 

 (.132/ 3، قفئاح اة ئانن2/280)ا؛ارن  ري: اةمسا  قال :احن 

 (.2/585ا؛ار الند   نك يفن )تراية احملقاهن   (3)
 .187-186ص نا؛ار هرخ ا سألة قصور ا (4)
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اةقلئمان، قكمرلمك افوم  فئاما إذا  ماح راتا مث خما ه فاما واا، فاما ت   صممممممممممممممرمة  نمك 
ا سمممما   ك ما. مث    كان لك شممممن  يف ا سممممألق  اةقلئ  تق إحرااا تخرخ   ممممرقابل يف 

ة  وافدمة. ق   لمك شممممممممممممممن  يف الثمالثمة تخمرخ الثما؛ئمة إن مل يك   وافدمة، قيف قفدمما إن كما؛م 
  ممممممممرقابل يف ؛ ممممممممئ: الثال  يف ا سممممممممألق  اةقلئ  يف احلالة اةق ، قيف قفدك يف احلالة 

 .(1)الثا؛ئة
 ثممالممكن  مما إذا  مماح قخ   وق ممة قت ممال قثة  تخواح  قعرقمماح، هن    اثين 

اال قتنق  إحرااا  ءمممر قحوو، ترتوما إ  مخسمممة  ءمممر، مث  احة اة  قخ عة وق ال ق 
اةخة الءمدئدة قاةخرى اةخة لأل  يف اةق ، هن    اثين  ءمر ح مقما    اةق  
بمممماان السمممرس، قتئنماا قت   سمممألقما  وافدة ابلن ممم ، فابمممر  قفق  سمممألقما قهو 
الن مممم  بممممقة يف ا سممممألة اةق  قهو مخسممممة  ءممممر يكون حسممممو ، مث  احة اةخة    

ا قتنقمما قتخقمما    تتئمما قهن الءممممممممممممممدئدمة يف اةق ، هن    اة  قخ عمة وق مما قت مم 
اثين  ءمممر تي مممال، قهلا    ا سمممألة اةق  بمممماان   مممرقابن يف قفق ا سمممألة الثا؛ئة قهو 
بقة يكون اثين  ءر، قهو يندسع   ى  سألقما  ف رة الثالثة عا صرة  نك الثا؛ئة، 

يف بمقة  [/  29]ثةثة   مرقتة قصمرة ا سما   الثة     حسمو ن ل  ق ة    اةق 
حكون مثا؛ئة  ءممممر، قلألخة    اة     اةق  بممممماان   ممممرقابن يف بممممقة ح مممم  اثين 
 ءمر، قهلا    الثا؛ئة تي مال الث   ترتوة يف قاحر ح مئعما إ  االثين  ءمر يكا  هلا بمقة 
 ءممممر، قلألخة الءممممدئدة    اةق  بممممقة   ممممرقتة يف بممممقة تسممممقة قثةث ، ق   الثا؛ئة 
الث   ترتوة يف قاحر، قهلا    الثالثة بمممممع فئكا  هلا تحر قترتوون، قل قه الثا؛ئة ثةثة 
يف قاحر، قلواما بمممممممممممع يف قاحر، قل قه الثالثة الرتا ثةثة يف قاحر، قلبنقما الن مممممممممم  

 .(2)بقة يف قاحر، قة ما السرس بماان يف قاحر

 

، الءمممممممممممممر  الكب ن 300-9/299، هناية ا ط :ن 8/142ا؛ار الطريق اةق، يفن )احلاقين   (1)
،  311، كءممم  ال:وا ضن 2/790، القو ئق   ى ؛اع ال ل ن 6/73، رقبمممة الطالب ن 6/571

، فقي  104-2/103، هناية اهلرايةن  476 /2، شمممممممممر  الع مممممممممو، ا ماةن 224إرشممممممممماا العارضن 
 (.1/192، الور  العا ضن 1/127الدري:ن 

 صورب ا سألةن  (2)
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 ع:قممماح، مث  ممماح ال قه     ثممما، آخرن خ عمممة ا رتب وق مممما قت مممما قثة  تخواح 
 مخسة تن  قمخه تناح، مث  اح تحر البن     ترتوة تن  قترتا تناح.

ا سمألة اةق  ح مي    حسموة تووهلا، قالثا؛ئة ح مي    مخسمة  ءمر، قالثالثة    
اثين  ءمممممممر. ؛ مممممممئ: ا ئة الثا     اةق  ثةثة، قتئنما قت   سمممممممألقك  وافدة ابلث  ، 

احاسة  ءر يف بما  اةق  قهو حسوة يكون مخسة ترتو ن كان لألخة ح ر  ث    
لألتوي  ثةثة أتخرها   ممممرقتة يف مخسممممة حكون مخسممممة  ءممممر، قكان لألخة    اة  

 بمع قاحر   رقابل يف مخسة حكون مخسة، قكرلك اةخة    اة ، قكرلك اة .
 ءمر قهن حندسمع  قكان ل ائة الثا  قهو ال قه ثةثة   مرقتة يف مخسمة صاسمة

  ى  سممممألقك، ؛ ممممئ: ك  ات   نماا بممممماان قك  تنة بمممممع، فن ممممئ: ا ئة الثال  
بمممماان ق سمممألقك    اثين  ءمممر تئنماا  وافدة ابلن ممم ، فق مممر  ؛ ممم  االثين  ءمممر 

ن (1)قهو بمممممقة فئاا صمممممرة  نك ا سمممممألقان قهو مخسمممممة قترتوون حب   ] ا ق  قبمممممبو [
السمممقة ا  مممرقتة يف احاسمممة قاةرتو  حب   حسمممو ، ل  قه  نما مخسمممة  ءمممر   مممرقتة يف 

 

 احا وة 1  1 1  6 
 12/15  12 90  12 90 

 18 - - 18 - - 3 وق ة
 - - - - - ح 2 ت 

 41 1 اخة ة  40 4 تنة 6 تخة ش
 - - ح 12 - - 2 اخة  
 16 - - 16 4 تنة 2 اخة  

 3 - - 3 3 وقه  
 1 - - 1 1  ع  
 3 3 وقه     
 2 2 ت      
 6 6 تنة     

 
 .قال وا   ا تثبقك.  ا ة قببو يف اةص ن   (1)
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قكان لألخة    اةتوي  مخسمممة  ءمممر بمممرتة يف السمممقة صمممارح حسمممو ، قلألخة    
 اة  مخسة برتة يف بقة صارح ثةث ، قكرلك اة  قاةخة    اة .

قكان لك  ات     ا ئة الثا  بممماان بممراب يف بممقة صممارا اثين  ءممر  ف  ائة 
 ءمممر، فقدسمممماا   ى  سمممألقكن لك  ات  بمممماان   مممرقابن يف قفق ؛ مممئبك   الثال  اثين

 . (1)   احاسة قاةرتو  قهو قاحر يكو ن بما ، قلك  تنة بمع
تن ح ري ك   سألة ترتبما، قحدات  ؛ ئ: ك   ئة اسألقك  فا  :  (2)الطريق الثاين

ا؛دسممع ؛ ممئبك   ى  سممألقك فة ا قراا   ئك، ق   مل يندسممع حعاة  سممألقك تكااهلا إن 
مل يقوافق ؛ ممممممممئبك ق سممممممممألقك، ققفدما إن حوافدا، قفو ة تا كاا حعو  ا راا اةصممممممممنا  

 ممم  بمممرتقك يف ا سمممألة اةق ، فاا ا نكسمممر   ئمع بمممما مع يف ا سمممألة الواحرب، فاا ح
 

 صورب ا سألةن  (1)
 5  1 6  1  
 6/9  15 45  12 270 
 - - - - - ح 3 وقه
 30 - - 5 - - 1 ت 

 90 - - 15 - - 3 اخة ش
 30 - - 5 - - 1 اخة  
 30 - - 5 - - 1 اخة  

 - - ح 2 2 ات   
 48/12 - - 8/2 8/2 اتنا 4  
 30/6 - - 5/1 5/1 تناح5  
 8/2 8/2 تتنا 4     
 4/1 4/1 تناح4     

 
، شممممممر  الع ممممممو،  6/74، رقبممممممة الطالب ن 6/573ا؛ار الطريق الثا  يفن )الءممممممر  الكب ن  (2)

، الوممممر  العمممما ضن 1/128، فقي الدريمممم:ن 2/107، هنممممايممممة اهلممممرايممممةن 482-2/481ا ماممممةن 
1/189.) 
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ح مم  قسمماقك، فق ممر   ا لك  قاحر    اةق  يف الورا ا  ممرق  فئما، فاا خره لك 
 إن كان حئال، قلورثقك إن كان  ئقال.

 ثمالمكن خ   وق مة قتنقمال قثةثمة تين ات ، مث  ماحمة البنمة    وقه قتخ ة  قت   
وق ممة قتنممة قات  ات  ]ق ممرب هن  هن ال ق ممة يف اةق ، مث  مماح تحممر تين االت    

يف اةق ، مث  ماح آخر    همرخ احمرب قمخسممممممممممممممة تن  قمخه تنماح، اةق   (1)ال ق مة[
 ، قالثا؛ئة    بقة، قالثالثة    ترتوة ق ءري ، قالراتوة    مثا؛ئة  ءر. (2)   ]مثا؛ئة[

ما ؛ ممممئ: البنة    اةق  ترتوة، قهو يوافق  سممممألقما ابة؛ مممما ، ف:ا  سممممألق
إ  ؛ ممممعما ثةثة، فئر مممم   وك ثةثة قمثا؛ئة  ءممممر قترتوة ق ءممممرقن، قالثةثة ااخ ة يف 
اةرتوة قالوءمري ، فقدق مر   ى اةكثر قهو اةرتوة قالوءمرقن، قهو يوافق الثاا؛ئة  ءمر  
ابةبمممراس، فق مممر  بمممرس تحراا يف ارخر يكون اثن  قبمممبو ، ح مممرتا يف  سمممألة 

حب   مخسماا ة قبمقة قبمبو ، ق نما ح مي ا سما   اةرتوة  فا  ا ئة اةق، قهن مثا؛ئة  
 . (3)لك شن  يف ا سألة اةق  ح ر  ؛ ئبك يف اثن  قببو ، قيدسع   ى قرثقك

 

 .قال وا   ا تثبقكيف اةص ن قوق ة هن احرب.  (1)
 .قال وا   ا تثبقكيف اةص ن بقة.  (2)
 صورب ا سألةن  (3)
 72  48  3   4  
   3  24   18  
 8  6  24  6×3 18 576 

 192 3 1  رب 4  رب 2 ت  1 وق ة
 - - - - - - - ح 4 تنة

 - - - - - ح - - 1 ات  ات 
 - - - ح - - - - 1 ات  ات 
 72 - - - - - - - 1 ات  ات 

 144 - - - - - 3 وقه  
 48 - - - - - 1 تخ ة   
 9 - - - 3 وق ة    
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تور العراغ    ح مرئي   ا نابم اح يف  (1)اخق مار احلسما  قا، العربمئون إك  
إذا كا؛ة ت؛ مممممممممممبا  الورثة ك ما  قااث ة تق  قوافدة، ت ا إذا متاث ة فبأن حرا  (2)ا سممممممممممما  

الدسمممماة   ى  را رمقبمممممع، قت ا إذا كا؛ة  قوافدة فبأن أتخر ذلك الوفق    ؛ ممممئ: 
  ك ق مة قتنمة قثةثمة تن   نمما، مث (3)كم   نمع قحدسممممممممممممممع ا ما، تئنمع   ى ذلمك الومرا

فا سممألة اةق     مثا؛ئة قالثا؛ئة بممقة، ؛ ممئ: ا ئة الثا   اح تحر البن     الباقن   
بمممماان، قاا يوافدان  سمممألقك ابلن ممم ، فق مممر  ؛ ممم   سمممألقك يف  [/ت30]   اةق 

اةق  حب   ترتوة ق ءمممممممممممممري ن ل  ق ة  نما ثةثة، قل بنة ثةثة، قلك  ات  بمممممممممممممقة. ق   
 

 36 - - - 12 تنة    
 15 - - - 5 ات  ات     
 40 10/2 5 تن 5      
 20 5/1  تناح5      
 

االخق ممممارن    قوهلع اخق ممممر الطريق إذا تخر اقر   أخرخ  نك، ق نك اخق ممممار الكة ، قهو  (1)
،  1/170، ا  با  ا ن ن  243/  4، لسان الور ن  4/180قارباو. )ا؛ارن الو ن  حرك الع و، 
 (.11/173اته الورقسن 

، هناية اهلرايةن  1/135قاصممممممطةحالن را الكث  إ  الد ئ ، قفئك  و  الكث . )ا؛ارن فقي الدري:ن 
2/118.) 

ذلك، حىت يور اتركك خمطئال، قب: ا  ممم  إ  االخق مممار  ماا ت ك ، رعات ته  ال مممنا ة   ى 
،  1/134، فقي الدري:ن 487/ 2قإن كان احوا  صممممممممممرئرال. )ا؛ارن شممممممممممر  الع ممممممممممو، ا ماةن  

 (.1/222الور  العا ضن 
قيسمماىن  اخق ممار السممما  ، قهون تن يو ر تور ح ممرئي ا سمما   يف عئا ا سمما   اشمم:اك،   (2)

، الور  العا ضن 145ف: ا ا سمممممممممممألة قك  ؛ مممممممممممئ: إ  الوفق. )ا؛ارن العوا ر الءمممممممممممنءممممممممممموريةن 
1/222.) 

، القو ئق   ى 6/75، رقبمممممممممة الطالب ن 6/573، الءمممممممممر  الكب ن  8/143ا؛ارن )احلاقين  (3)
، إرشاا العارضن  321، كء  ال:وا ضن 496 /2، شر  الع و، ا ماةن 2/794ن ؛اع ال ل 

،  1/222، الوممممر  العمممما ضن 135-1/134، فقي الدريمممم:ن 2/125، هنممممايممممة اهلممممرايممممةن 230
224.) 
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فئكا  لأل  ترتوة،   ؛ ممممممممئ: الثا  لأل  بمممممممممع، قلألخق  بمممممممممع، قلك  تخ بممممممممماان 
قلألخة ترتوة، قلك  تخ مثا؛ئة. قاة؛ ممممممبا   قوافدة ابلرتا، أتخر رتا ك  ؛ ممممممئ: يب   

. ت ا إذا كا؛ة اة؛ مممممممممبا   قباينة تق تو مممممممممما فة إك  (1)بمممممممممقة، فقدسمممممممممع ا ا،   ئماا
االخق ار.

 

 صورب ا سألةن  (1)
 االخق ار  1  3 
 8  6 24 6 

 1 4 1 ت  1 وق ة
 1 4 1 تخة 1 تنة
 - - - ح 2 ات 
 2 8 2 تخ 2 ات 
 2 8 2 تخ 2 ات 
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 الفصل اخلامس
 (1)قسمة الرتكاتيف 

فإإ كانإإالإإةامقدنإإبازنإإالدااهمكانإإاقإإالمقطا،مقإإاكللا،مقنوب؛ا ،اا  إإ انإإا  ه  ا
ا(2)افتنسإإإإإإإإإإإإإإطا ة إإااإإاااكامقهلدإإبا إنمملااإإ قإإرامقتنإإامن؛ا، كا ا  بازنإإالدااهم إإااز   إإا

ناقث ا ا،مقع  اا،مقا،م ا،مقعنالاقسإإإإإإإإإإإ ةامةت الامقن  ب؛اف اا  إإإإإإإإإإإا ان ا،م اازبا
ا.(3)مقن  بافلهاانالقاازبامملنهم

،ق مامقفصإ انثلامقفاداد؛ا،قهارندام سإا ااامقفنمد  اف كامملفقاقاامصإ  ا
امقنسإإإإإ با.ا،الااااا(4)مملسإإإإإنقبازبامقعال؛ا،مقدنبال،لها ناملانثل؛ا ،افهقها ناملانثل

 

مقنسإإإإإإإإإإإ باا سإإإإإإإإإإإنامقناامساق اماللإإإإإإإإإإإطازباقهقرمسا نا همامملا ؛ا،مقتسإإإإإإإإإإإ ه مساإن ، ا إنممل .اا(1)
؛اا5/86؛ازنام سامقلغبمسا5/2011فاقنسإإإإإإإ بمسامقتاندب؛ا،مقنسإإإإإإإطمسام صا،مق صإإإإإإإ  .ا)مقصإإإإإإإ ا مسا

ا(.اا1149؛امقنازهسامحمل طمساا2/503؛امملص ا اممل لمسا478 /12قساكامقعن مسا
،مب؛اةاهتاانعادازاااامملنسإإهماةل هازباما ال.ا ،اق مسام إإوا ا مسا  امملنسإإهما زا إنمملازتسإإا

؛امقت فإبامريلمإبمساا1/148؛افت امقننمإ مسا2/132مت  نام نهقا، فنممامأللصإإإإإإإإإإإإإإ إامل.ا)اإامإبام إاممإبمسا
ا(.2/113؛امقع  امقفاد مسا229

مقدناتمساقغبمسامجعا ننبازصإإإإإإإإإإالا عواملإإإإإإإإإإطامملفعه ؛ازبا ننةامقخإإإإإإإإإإ ملمسا ل ته.ا،قهمسازاا ا ا
زعا ااازصإإإالااامأل إإإ ا،ملإإإطاا-كا، لفها، انا ااعا ؛ا،ملإإإطاقدمملاممل ة.ا،مجعةامقدنباماللسإإإا

؛اا10/405؛اقسإإإإإإإإإإإإإإإاكامقعن مسا4/1577ال تااا لهمة إا.ا)مقصإإإإإإإإإإإإإإ إا مساا-إ ساقدمملاممل إة
ا(.94ا-27/93؛ااتجامقعن،سمسا1/75مملص ا اممل لمسا

؛امقتعل واةلىا6/111قاج/ام إإإوا ا مسازااهلفهاممل ةازبازا ا ،ا وا ،ام تصإإإان.ا)مق اطامقها
؛اا3/261؛ا ةالبامقواق كمسا1/148؛افت امقننم مسا215؛ا لشإإإإإالامقفال مسا2/800لظطامقآلقئمسا

ا(2/113مقع  امقفاد مسا
اأبكا  هكاممااالام نسطامألإنممل.ا(2)
؛اا6/574قخن امق  لمسا؛ام4/396.املظنمسا)مقهل طمسااق ماقهامأل  امقعاماااقس بامقدناتاا(3)

ا(.اا2/133؛ااامبام اممبمساا2/351؛امقتالم ااامقفنهامقخافع مسا76-6/75ل،ضبامقواق كمسا
،زنازاهت ا؛اافنسإإإإإإ بامقدنباق امقث ندامملنصإإإإإإهلدامق مت؛ا،زاالإإإإإإ وازبا  إإإإإإ  ا، صإإإإإإ   اا(4)

؛اشإن اا9/352مملول مسا.املظنمسا)اامباا،قهم ن  اازبام تصإال؛ا،ريل اف ها،لإ لباقنسإ بامقدنات
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زباا اكا  إ امملسإنقبا ،ال ااعه اا كانالةاةادلب؛انال ظنااامقدنب اف زاا الام هكاف  اا
انسن؛ا ،ام هكاف  اانسن.

 كا ص  امملسنقبامأل،زاااأشهرها وأحسنها: الام هكاف  اانسنافونقمسا  احلالة األوىل:
مقونقامملتنازب اف كامتاد امملا ا،مق يا إإإإإإإإإإإإ  ةاز هامملسإإإإإإإإإإإإنقبافهمضإإإإإإإإإإإإ ؛ا، كا  ام اا
فاضإإن الإإ امان ا،ململازبامقعالامق يا إإ ةاز هامملسإإنقبااامج عامقدنب؛اف اا نجا

ف هالص  اذقرامقهململ؛الهمملااا(1)زبامقضن ا]فاقس هاةلىازص امملسنقب؛اف اا نج[
ا.(2)قباةه ا ماالناكااامملسن

زثإإا ازإإااف  إإااةه مسازإإاتالإإإ ا، لاا لاعام،إإإاتا،داملاإإإامتا،لإإإإإإإإإإإإإإإةا
  همتاألاهمبا ،األ ؛ا،مقدنبامخسإإإإإإبا،لإإإإإإتهكالم الم .امملسإإإإإإنقبازبامد اةخإإإإإإن؛ا، عه ا
ا صإإإإاالإإإإالإإإإ اا زادادباةخإإإإن.ااكامأل همتا،لصإإإإ   بازهمفنبامق صإإإإاافنلقبا زا

سإنطا  اامملت ادلكا، ضإن ا لاعبااادادبا  ل ا،فن ب؛اف  صإ ادادبا،دادبا، لاعب؛ا 
مد اةخإإإن؛ا ضإإإنصاااا  إإإ امملسإإإنقبادادباةخإإإنا  ل ازادبا،لإإإتبا،مخسإإإكاز  اا صإإإ .ا
 صإبان ام،إباز  اا سإعب؛ا ضإن امقتسإعبااامقدنبا،ق امخسإبا،لإتهكا  ل امخسإ ادبا

زبامقن،إاتاا،مخسإإإبا،رالك؛ا نسإإإ  ااةلىامملادبا،مقسإإإتبا،مري سإإإك؛اهنجاق  ا،م اد
دادبالكللا،دادبا لمعامقام ال.ا،لصإإإإإإإ  ان اإادارال با ضإإإإإإإنصاااامقدنبا  ل امخسا
زادبا،ةخإإإإإإإإنمب؛ا نسإإإإإإإإ  ااةلىازاا إإإإإإإإ ةاز هامملسإإإإإإإإنقب؛اهنجاق  از  بادادبالكللا

 

؛اا1/148؛افت امقننم مساا2/132؛ااامبام اممبمساا215؛ا لشالامقفال مسا2/505مقفصه اممل  بمساا
ا(.2/113مقع  امقفاد مسا

ازاااكامملعنهفكامايلدامنتض  اامقس اق.ا(1)
ا،ذقراناقتايلمسااا(2)

ملازبامقدنب.ا)لإإ امامقهململامماا إإ ةاز هامملسإإنقب(مقدنب(ااازصإإ امملسإإنقبا الصإإ  اذقرامقهملا
؛اا6/574؛امقخإإإإن امق  لمساا4/396؛امقهلإإإإ طمسا9/352؛ااامبامملول مسا8/143ملظنمسا)م ا،يمسا

؛ا لشإإإإإإإإإالا286؛انخإإإإإإإإإاامقغهمز مسا2/506؛اشإإإإإإإإإن امقفصإإإإإإإإإه اممل  بمساا6/76ل،ضإإإإإإإإإبامقواق كمسا
ا(.2/115؛امقع  امقفاد مسا1/149؛افت امقننم مسا2/133؛ااامبام اممبمساا216مقفال مسا
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،دلث؛ا،ناكاق  ا  ةالإتباةخإنا ضإنصاااامقدنبا  ل ا قفا ا، لاعك؛انا نسإ  ااةلىا
ا.ا(2)؛ان ماذنن امقغنميل(1)سنقب؛اهنجاق  از  بالتبالكللا،دلثاالم الزاا  ةاز هاممل

،مةد اةل هاأبكامملسإإنقبا صإإ ااونموا لإإ  ازباق م؛ا،لإإلهمامأللإإ  ازتعك؛ا
،ق ا كا نسإإإطامري سإإإبا،مقسإإإتكالم الاةلىا  إإإ امملسإإإنقبااعه اا،قهادادباةخإإإن؛اق  ا

لإإإإ امامقن،إاتا،ق ادادبام هكامخسإإإإبالإإإإ طاز  اامخسإإإإبالكلل؛ا ضإإإإن امري سإإإإبااا
؛ا،قبا لاعاق  ا،م ادا]دادبا،دادبا لمع؛ا،قلاامتامد كااامخسإإإإبااعخإإإإندا(3)ةخإإإإن

 

اا هلدامملسنقبمسا(1)
امقدنبااا
ا65ا156ا= 12(13←12ا
ا،دإإإإادإإإإإإإبااا3= 156ا585 65(9ا36/9ا3ام،إات4 لكلإإإإل

الم ال15 4 لمعاق  ام،إب(
لكللا،دلثاق  ااا3= 156ا520= 65(8ا24/8ا2اإامت3

الكللا10= 3إاد(
ا،دلثإإإإإإإاااا6=156ا1040= 65(16ا96/16ا8ا  همتاأل 6 لكلل

الم الا40= 6لم الاق  ا  ة(
الم الاا65=40+10+15ااا
ا

حم إإاااباحم إإاااباحم إإااابا وإإا؛ا اها إإازإإاامقغنميل؛ا اإإبام لإإإإإإإإإإإإإإام؛ا إإإإإإإإإإإإإإإإا إإ ااقهمساا(2)
(.اها505اا–ا450)اا.   املاةلهمامقامب،امقتصإإإإإإإإإال ا؛ازبانت همسامق سإإإإإإإإإ ط؛ا،مقهلإإإإإإإإإ ط؛ا،مقهإ ن؛ا

ا(.7/22؛امألةاماقلنلنل مسا1/211مقهماامقهف اتمساا؛19/322للا ةامامق  املمساااا)ملظنمس
(.اناقإا ااعإازإااذنناقإ  امقونمنإبا،زثإ اةل إها397-4/396،ملظنازإااذنن امقغنميلمسا)مقهلإإإإإإإإإإإإإإ طمسا

 مملثا امقسااومسا"،ق  امقونمنباناف بااامق ا ".

ا،ذقراناقتايلمسااا(3)
)مقدنبا  إإ امملسإإنقبااعه ا(ا(لإإ امان افنموازبا  إإ امملسإإنقب الصإإ  اذقرامقفنموازبامقدنباا

اةالالؤ،ساذقرامقفنمو الص  ان ا،ململاز  ط.
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داملا،دلث؛ا،قأل همتارال بااامخسإإإإإإإإإإإباا(1)[ نسإإإإإإإإإإإطامقعخإإإإإإإإإإإنداةلىادادبام هكاق   ا
التبالكللا،دلثاالم ال ا.ا(2)أبلاعك؛ا نسطامأللاعكاةلىامقستبام هكاق   

مسام،جا، ما،  ةاأل ا،  ةاألم؛ا،مقدنبا لاعإباللمقط.امملسإإإإإإإإإإإإإإنقبازبالإإإإإإإإإإإإإإتبامثاا  ن 
، عه ا زارال ب؛ا ضن ال امامقن،جا،ق ادادبااامقدنبا  ل امد اةخن؛ا نس  ااةلىا
مقث ال بامققا إإإإ ةاز  اامملسإإإإنقب؛اهنجامقهم االلقطا،لصإإإإا؛ا،ذقرالصإإإإ  ه؛ا،ن قرا

ما،قهالإ طااا لاعبام هكا لاعب؛ا نسإطاةلىالصإ  امأل ةاأل ؛ا، ضإن الصإ  امأل
ا.(3)ل امامملسنقباهنجالصااللقط؛اف هالص   ا؛ا،ن قرالص  امأل ةاألم

 

ازاااكامملعنهفكامايلدامنتض  اامقس اق.ا(1)
(.ا  ثاقا امابامقنفعبمسا"،زاام تال ا241]تمساةواملاهللااابا اإ [/ملظنمس)مملول امقعايلمسااا(2)

مملصإإإإإ اامةد اةل هاف هامقخإإإإإ عا اهاحم ااة ااهللامسافنا مسا ذماةل ةازسإإإإإنقبامق تا ااونمواريلا
،لظادن امقونمواممل نهلاف  االإإإإإإإ  نن ازبامقونقاقالةامقنسإإإإإإإ باف  ا؛ا يمسا،ال امالقهكاااق ما

ازتعك؛افلطاةا اة ه؟اقا مسا،مقونموامملخالا ق ها كا نسطامري سبا،لتكالم الم ...".
ا هلدامملسنقباةلىاق  امقونمنبمساا

ا5= 13ا65اا
ا65ا13←12ا
ادادبا،دادباملمع= 4ا15= 3(5ا3ام،إات4
ادادبا،دلث= 3ا10= 2(5ا2اإامت3
التبا،دلثاكا= 6ا40= 8(5ا8ا  همتاأل 6

ا
ا هلدامملسنقبمساا(3)

اللمقطا4مقدنبمساا8←6ا
ا)لقطا،لصا(1.5=8ا12= 4(3ا3ام،ج
ا)لصااللقط(ا0.5= 8ا4= 4(1ا1ا م

ا)للقطا،لصا(1.5=8ا12= 4(3ا3ا  ةاأل 
ا)لصااللقط(ا0.5= 8ا4= 4(1ا1ا  ةاألم

ا4=0.5+1.5+0.5+1.5اا
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 ذما ام بااامملسإإإإإإإإإإإإإنقباةه مسا لاعام،إاتا،لإإإإإإإإإإإإإةا  همتاأل ا،ةط؛اامثاله،
،مقدنبامخسإإإإإبا،لإإإإإتهكالم الم .اق ازبامد اةخإإإإإن؛ا ضإإإإإن اةالامقن،إاتااا،فواةالا

 صاام ل امد اةخن؛ا ضنصاااا   امملسنقبا  ل ازادبا، لاعبا، لاعكمسامأل همتا،قهامق
قلن،إاتالإإإتبا،دادهكاق  ا،م ادا سإإإعب؛ا،قأل همتالإإإتبا، سإإإعهكاق  ا،م ادالإإإتبا
ةخإإإن؛ا،قلعطامد ااةخإإإن.اف ذما   تالصإإإ  ان ا،م ادازبامقن،إاتا،ضإإإناتهااامقدنبا

ز هامملسإإإنقبا،قهازادبا، لاعباالغةامخسإإإ ادبا،مخسإإإبا،رالك؛ا نسإإإ  ااةلىازاا إإإ ةا
، لاعهك؛افتخنجا لاعبالكللا،لصإإإإإااربالم ال؛اف هالصإإإإإ  ان ا،م ادازبامقن،إات؛ا
فا لبازاا بالتباةخنالم الم ا،لاعا،قهالاعامقدنب.ا،لص  ان ا  ةازبامأل  التبا
اةخإناف ذماضإنات اااان امقدنباالغةا قفا ا، لاعك؛ا نسإ  ااةلىازاا إ ةاز هامملسإنقب

ف هالصإإ  ان ا  ة؛افا لباا[ ا/30]هنجالإإ عبالكللا،لإإاسالم الا،دلثالإإاس
زاا بادادبا، لاعهكا،دلثا،قهادلثاامقدنب.ا،لصإإإإإإ  امقعطازبامأل إإإإإإ امد ااةخإإإإإإن؛ا  ل ا
اضإإنصاااا  إإ امقدنبالإإ ع ادبا،رالك؛ا نسإإ  ااةلىازاا إإ ةاز هامملسإإنقبا،قهازادبا

ا.(1)اعا،لاسالم ال؛ا،قهالص  ها،اهام   امقعال، لاعبا، لاعهكاهنجامخسبالكللا،لا
،ق مانلها ذما  امبامملا ا،زاا إإإإإإإإإإإ ةاز هامملسإإإإإإإإإإإنقب؛اف كاناكاا    اا همفواف كا
فعلةاف هان اافعلةااامقت امبا صإإإإإإإإ امقغن ؛ا، كام تصإإإإإإإإنتافخ ا،فن اا،مضإإإإإإإإن ا
لإ طان ا،ململااا،فوامقدنب؛اف ااال افاقسإ هاةلىا،فوامملسإنقب؛اف اا نجاف هالصإ  ها

 

؛انا ضإإناهاااةالالإإ امان ا0.5ا= (8(اةلىا  إإ امملسإإنقبا)4ةلىامقونمنبامقثال بمسا نسإإطامقدنبا)
؛اا0.5=1(0.5؛ا،نإ قإرامأل إةاأل .ا،مألممسا1.5= 3(0.5فنمواهنجازإااقإهازبامقدنإب.افإاقن،جمسا

ا،ن قرامأل ةاألم.
ا هلدامملسنقبمساا(1)
الم ال65مقدنبمساا144ا= 12(12ا
4ا= 144ا585= 65(9ا36/9ا3ام،إات4 1

161= 4ق  ام،إب(16
ا4

72=144ا1040= 65(16ا96/16ا8ا  همتاأل 6
431= 6قأل ة(9

ا3
5=144ا780= 65(12ا12ا1اةط 5

12 
161ااا

4+431
3+5 5

ا65= 12
ا
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وامملسإنقب؛اف اا نجافاضإناهااالإ طان ازبامقدنب.ا، كاشإتةامقسإطا،فوامقدنباةلىا،ف
ا.(1)،ململ؛اف اا نجاف هالص  ه

مساداملام،إإإاتا، لاعإإبا  هداألما،مخسا  همتاأل ؛ا،مقدنإإبامخسإإإإإإإإإإإإإإإإبامثااالااه
مخسإإإإباةخإإإإن؛اا(2)[أب نى]،لإإإإ عهكالم الم .امملسإإإإنقبا عه ا زامخسإإإإباةخإإإإنا همفوامقدنبا

با زا،م ا.انا كاشإإإإتةاضإإإإناةافدلمهاا زاإنملامقهفو؛ا عهلامقدنبا زامخسإإإإبا،مملسإإإإنق
لإإإإإ امامقن،إاتا،ق ادادبااا،فوامقدنبا،قهامخسإإإإإب؛ا  ل امخسإإإإإباةخإإإإإناق الصإإإإإ  ا
مقن،إات؛ا،ضإإإناةالإإإ امام  هدا،ق ا لاعبااامري سإإإب؛ا  هكاةخإإإنمباق الصإإإ   ط؛ا

.ا، كا(3)،ضإإإإإناةالصإإإإإ  امأل همتا،قهارال بااامري سإإإإإب؛ا  هكا لاعكاق الصإإإإإ   ب
مقدنبا،ق امخسإإباةلىا،فوامملسإإنقبا،قها،م ا؛اهنجامخسإإبا ضإإنصااشإإتةاقسإإ ةا،فوا

ا.(4)اال امان ا،ململا  ل ازاا نام

 

؛اشإإإإإإن ا6/76؛ال،ضإإإإإإبامقواق كمسا575-6/574؛امقخإإإإإإن امق  لمسا8/144ملظنمسا)م ا،يمساا(1)
؛اا1/150؛افت امقننم مساا2/136؛ااامبام اممبمساا218؛ا لشالامقفال مسا2/510مقفصه اممل  بمساا
ا(.2/121مقع  امقفاد مسا

اق  مااامأل  ؛ا،قعل امساأبإنممل.ا(2)
ا هلدامملسنقبمساا(3)

ا5ا1ا←مقهفو
ا75ا15←12ا
الكللاق  ام،إبا5 3ا15 5(3ا3ام،إات3
الكللاق  ا خا5 4ا20 5(4ا4ا  هداألم4
الكللاقل  ا  ةا8 5ا40 5(8ا8ا  همتاأل 5
ا75 40+20+15اا

ا
ق اإنملامقسإإإإإإإإ ط؛ا ضإإإإإإإإنصاااالإإإإإإإإ امان افنمو.ااا5= (1(ا،فوامملسإإإإإإإإنقب)5،فوامقدنب)ا نه مسا(4)

لم الم ؛ا،لصإإإإإإإإإإإ  ا20 4(5لم الم ؛ا،لصإإإإإإإإإإإ  ام  هدمسا15 3(5ف صإإإإإإإإإإإ  امقن،إاتازبامقدنبمسا
الم الم .40 8(5مأل همتمسا



 

 

 
 

204 

 اجلواهر البحرية

 كام هكااامقدنبانسإإإإإن؛اف كاناكامق سإإإإإنا،م ام افااسإإإإإطامقدنبا  احلالة الثانية:
 ىتا صإإلازباإ سانسإإنقا؛ا،ذقراأبكا ضإإن امقعالامقصإإ   ااارنجامق سإإن؛اف كا

 لاعب؛ا ،ادلثا افف ادادب؛ا ،الصإإإإإإإفا افف امد كا،اه ؛اف اا صإإإإإإإ اناكالاعا اضإإإإإإإناتهااا
 نمااةل هاذقرامق سإإإإإإإإن؛اف ااال اف نلهاقهامقدنبا إإإإإإإإ ا ا ؛افاقسإإإإإإإإ هاةلىامقهلدبان اا
 نسإإإإطامقصإإإإ ا ؛انازاا نجااامقنسإإإإ بامقسإإإإ هاةلىارنجاذقرامق سإإإإنامق ياإعلةا

نبااامملثا امملتنام؛ا،ق ا؛ان اا ذمانالةامقدا(1)مق  ازباإ سإإإإإإإإإه؛ا، ضإإإإإإإإإاا ق هامق اق 
 لاعام،إاتا،داملاإامتا،لإإإإإإإةا  همتاأل ؛ا،مقدنبامخسإإإإإإإبا،لإإإإإإإتهكالم الم ا،دلثا ؛ا
ً ازبارنجامقثلثا  ل ازادبا،لإتبا، سإعك؛افاقسإ  اااكامق  ان اا نام؛ا فااسإو اا دا

عإباناللامقعإالامريإالجا زادلثإه اف خلانإ ام،إإبادادإبالكللا،دادإبا لمعالم إالا، سإإإإإإإإإإإإإإا
 إنمملازبادادإباةخإإإإإإإإإإإإإإناإنملم ازبالاعادلإثادلإثالم إال؛ا،ق إ ا،م إادازبام إامتادادبا
لكللا،لإإإإإإإإإإإإتبا إنمملازبادادباةخإإإإإإإإإإإإناإنملم ازبالاعادلثادلثالم ال؛ا،ق  ا،م ادازبا
مأل همتالإإإتبالكللا،لاعادلثادلثالم الا،دادبا إنمملازبادادباةخإإإنا،لاعادلثادلثا

ا.(2)لم ال

 

؛ال،ضإإإباا6/576؛امقخإإإن امق  لمساا398-4/397؛امقهلإإإ طمسا9/353ملظنمسا)اامبامملول مساا(1)
؛افت امقننمإإ مساا2/142؛ااإإامإإبام إإاممإإبمسا2/518؛اشإإإإإإإإإإإإإإن امقفصإإإإإإإإإإإإإإه اممل  إإبمسا6/77مقوإإاق كمسا

ا(.2/130؛امقع  امقفاد مسا1/151
سإإإهلااامقدنب؛ا،قهمسا كا  سإإإطامقدنباذننامقفنضإإإ هكاانمنا ا  ناقلع  ااا ا ا،إهلانسإإإنا ،ان

،زاا إإإإإإ ةاز هامملسإإإإإإنقبا مضإإإإإإا ازباإ سامق سإإإإإإنا ،امق سإإإإإإهلازباريلااسإإإإإإطاقسإإإإإإ امامقهلدبازبا
مقتصإ   ؛ا،عع ااسإطامقدنباناقدنبا،اسإطامقتصإ   اناقتصإ   ؛انا    امقع  ان االإ وااا

شإإإإن امقفصإإإإه اا؛ا219؛ا لشإإإإالامقفال مسا296 اقباةاما،إهلانسإإإإن.ا)ملظنمسانخإإإإاامقغهمز مسا
ا(.اا2/131؛امقع  امقفاد مسا1/151؛افت امقننم مسا2/143؛ااامبام اممبمساا2/519ممل  بمسا

ا هلدامملسنقبمساا(2)
ا156ا 12(13←12ا
ا36/9ا3ام،إات4
ا24/8ا2اإامت3
ا96/16ا8ا  همتاأل 6
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،  تاك؛ا،مقدنباةخإإنداللمقطا،لصإإا.ا ضإإن ارنجامق صإإاا،قهامد اكازثا ا  نمسام،جا
اامقعخندا صلاةخنمب؛ا نمااةل  اامق صاا،م ام ؛اف نكامقدنبا  اا،ةخنمبا  ا ا ا
 فع اف  اافعلرااامقصإإإإإ ا ؛اهنجاقلن،جا سإإإإإعبا لصإإإإإااا،ق ا لاعباللمقطا،لصإإإإإا؛ا

ا.(1)،ق  ا  ةالتباق ادادباللمقط
 

اانمنبامقع  مساا
ً اأبكا ضإإإإإإإن امقعالامقصإإإإإإإ   ا) (؛انامنملاةل هاا3مق سإإإإإإإنا)(ااارنجا65 ،ال مسال سإإإإإإإطامقدنبا دا

ا.196 1+195 3(65(؛ا،معتربام ا  اقهامقدنب؟ا1اسطامق سنا)
(؛انالنسإإإطام ا إإإ اا196ًل ا مسااللإإإتخنمجالصإإإ  ان ا،ململمسالضإإإن امق صإإإ  ااااسإإإطامقدنبا)

اةلىا   امملسنقب؛انالنسطام ا  اةلىارنجامق سن.
اا3.76923= 3ا11.30769=156ا1764= 196(9ف صإإإإإإإإإإإإإإ إإ امقن،إإإبامقهم إإادازبامقدنإإبمسا

،ق ا سإا،يازااذنن امملصإ ا.ا، ذما للتا كا عنااناز الصإ  امقن،إاتامضإن الصإ  امقن،إباا
ا.15.0769ا= (4ااةالقبا)

،ق ا سإإإإا،يازااا3.3504=3ا10.05128= 156ا1568= 196(8،لصإإإإ  ام ادامقهم ادمسا
(ا3ذنن امملصإإإإإإإإإإ ا.ا، ذما للتا كا عناالصإإإإإإإإإإ  ام امتامضإإإإإإإإإإن الصإإإإإإإإإإ  ام اداااةالقبا)

ا.10.05128= 
،ق ااا6.70085=3ا20.10256 156ا3136 196(16،لصإإإإإإإإإإإإإإ إإإإ امأل إإإةامقهم إإإادمسا

 سإإإإإإإا،يازااذنن امملصإإإإإإإ ا.ا، ذما للتا كا عناالصإإإإإإإ  امأل همتامضإإإإإإإن الصإإإإإإإ  امأل ةااا
ا.40.2051= (6ةالقبا)

ا هلدامملسنقبمساا(1)
ا1012مقدنبمساا7←6ا
ا412ا3ام،ج

ا6/3ا4/2ا  تاكا
اانمنبامقع  مساا

(انالنمااةل هاا2(ااارنجامق صإإاا)10ل سإإطامقدنبا لصإإافا ا،ذقرااضإإن امقعالامقصإإ   ا) ،ال مسا
ا.21 1+20= 10(2(ا،معتربامق ا جاقهامقدنبمسا1اسطامق سنا)

(؛اانالنسإطام ا إ اةلىا21ًل ا مسااللإتخنمجالصإ  ان ا،ململمسالضإن امق صإ  ااااسإطامقدنب)
ا.   امملسنقب؛انالنسطام ا  اةلىارنجامق سن
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قدنبارال باللمقطا،دادبا لمع؛اضإإإإإإإإإإإناةارنجامقناعااامقث ال بامملسإإإإإإإإإإإنقبا ا اا،م
  هكامد كا،دادك؛ا نمااةل  اامق سإنادادبا  هكامخسإبا،دادك؛ا نسإ  اان اا نسإطا
مقصإإإإإإ ا ؛اهنجاقلن،جامخسإإإإإإباةخإإإإإإنا،قهادادباللمقطا،دادبا لمعاللقط؛ا،ق  ا  ةا

ا.(1)ةخندا،ق اللمهاكا،لصا
صإإ ا انسإإنمك اف كاناكا  امهاالم ا اااما ناناق صإإاا،مقناعا، كاناكازعامقاااااا

؛ا، كاناكاالاما  اف هاناقناعا(2)،مقث ب؛ا،ناقثلثا،مقسإإإإإاسااسإإإإإوت ااةلىام نملامألق 
،مقسإإإإإإإإإإإاسا ،امقثلثا   تارنجاا هة اا،قهامد ااةخإإإإإإإإإإإن اف ااا ق اةالا صإإإإإإإإإإإاكا

ا.(4)؛افتضناهااامقص ا ا، ع  ان اا نام(3)ز ه
 لااداملاا إاتا،  إا ازبا  ا، ننتإها لاعإبالكللا،دلإثا،لاع؛ا،رنإ  إاازباامثاالاه:

مد اةخإإإن؛افتنسإإإطامقصإإإ ا اةلىاذقر؛اف  صإإإ ان الم الامد اةخإإإن؛اف  هكاا هعا

 

ا.4.5= 2 لصاااا9 7اا63= 21(3ف ص  امقن،جازبامقدنبمسا
.ا،ملعنفبالصإإإ  امأل تكمسامضإإإن اا3=2 لصإإإااا6 7ا42= 21(2،لصإإإ  امأل ةازبامقدنبمسا

ا6ا= (2(اااةالقبا)3لص  امأل ة)
ا هلدامملسنقبمساا(1)

الاعا اا35 3 32 4(8اسطامقدنبمساا834مقدنبمساا7←6ا
ا3.75 ا4ا15 7ا105 35(3ا334ا3ام،ج

5/21ا4/2ا  تاكا
ا5/2.5 4ا20 7ا140 35(4ا2

ا
1 يا لرا ه اامملنامازباإ سامألنرب.ازثاقهمساا(2)

2+
1
؛ا ضإإإإإن امق سإإإإإطا،مملنامازبامق سإإإإإناذياا4

2م هكاا2مملنامامال غنااا
1+ا4

ا.34ا= 4
1 يا لرا ه اازناز  اازبا ق اةالا صإإإإإاكاز ه.ازثاقهمساا(3)

4+
1
؛ا ضإإإإإن امق سإإإإإطا،مملنامازبا6

3(ام هكمسا3مقناعااا)
2(ام هكمسا2؛ا، ضإإإإإإإإن امق سإإإإإإإإطا،مملنامازبامقسإإإإإإإإاسااا)12

؛ا صإإإإإإإإ ازبا12
3مجع  امسا

2+اا12
5 ا12

ا.12
امقتعل واةلىالظطا6/78؛ال،ضإإإإإإإإإإإإإإإإإبامقوإإإإاق كمسا6/576ملظنمسا)مقخإإإإإإإإإإإإإإن امق  لمساا(4) مقآلقئمسا؛
ا(.2/145؛ااامبام اممبمساا2/523شن امقفصه اممل  بمسااا؛2/829
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مقاكللارال با، لاعكاإنملم ان اإنملاز  ااقهالصإإإإإإاالإإإإإإاسالم ال؛ا، ضإإإإإإ اا زاذقرا
ب؛ام ل امقعالامخسإإإإإإإبا،مخسإإإإإإإك؛ا،الازهمفنبااكامقثلثاأبلاعب؛ا،مقناعااثادبا،ذقرااسإإإإإإإ ع

ذقرا،اكازاا إ ةاز هامملسإنقب.اف كااا تاد اىامق  اتاقلةا اامد اكامماا إ ةا
اامخسبا،مخسكام لغاكازادبا،ةخند؛ا نس  ااةلىا سعباا[/ 31]ز هامملسنقب؛ا ضنص ا

 سإإإع اااهنجامد ااةخإإإنا، سإإإعاك؛ا نسإإإطاذقراةلىامد اةخإإإناهنجالم الا،م اا،لإإإاس
لم ال؛ا،قألخازث الصإإإإإإإإاازاا بازباا(1)ف  هكاقل  اتادادبالكللا،لصإإإإإإإإاا] سإإإإإإإإع[

مقسإإإإإإإ اماف  هكاقهازبامقدنبازث الصإإإإإإإاازاا باز  ا؛ا،قهالم الا،لصإإإإإإإاا،لاعا سإإإإإإإعا
فلهازبامملسإإإإإإإنقبادادبازضإإإإإإإن،ابااامخسإإإإإإإبا،مخسإإإإإإإكا ادباا(2)لم ال.ا، كااا تا]مألخ[

،مخسإإإإبا،لإإإإتك؛ا نسإإإإ  ااةلىا سإإإإعباهنجارال باةخإإإإنا،دلث؛افتنسإإإإطاذقراةلىامد ا
نجا،م اا،لصإإإإإإاا،لاعا سإإإإإإع؛ا،قل  اتازثاازااقألخازبامقسإإإإإإ اماف  هكا باةخإإإإإإناه

ا.(3)دادبالكللا،لصاا سعالم ال
؛ا،اامقخن افصه ا تعلوااع  ا(4)،ف  ااختنجااهاق  ازساد امق ا انل ااانقا  ناااا

،ريل ؛ا،ق ساف  اامايلداامقعهمل،ةلطااا سإإإإإإا امقفنمد ؛ا،زاامتعلواصاازبازسإإإإإإاد ا
افنه.

 

ا.اامقصهم ازاا د ته،ااامأل  مسا،لاع؛اا(1)
ااا.مقصهم ازاا د ته،ااامأل  مسامقن،ج.اا(2)
ا هلدامملسنقبمسا(3)
،4،13مقدنبمسا9ا= 3(3ا

1
ا55 7+48 12(4اسطامقدنبمسااا4

3ا6/2ا2اا ات3 1
18/1 1

اا1.0185 12ا12.2222 9ا110 55(2ا54
ا3.05556 3ق  اا ة(

119ا3ا1ا خا
ا1.5278ا18.3333 9ا165 55(3 36

(؛افتضإإإإن امق سإإإإطا،مملنامازبامقثلثاا12له اازنامامق سإإإإنمبازبا ق اةالا ثاكاز ها،قهاق اا)
1(مسا3(؛ا، ضن امق سطا،مملنامازبامقناعااا)4اا)

3+
1
4 

4
12+3

12 7
4؛افاقدنب ا12 7

ا.ا12
مقتصإإنامملصإإ ااةلىاق  امقونموا  عا اقلغنميل؛ا،ن قرامقتصإإناةلىاذنناق  امقونمواةالازباا(4)

امألد باز  طمسا زامام نزك؛امقنمفع ؛امق ه،يااامقن،ضب.
ا،قااذننامقفنض هكاانقا ا  نىاقنس بامقدنب؛از  امسا
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 : (1) هذه نبذ من فصو  ذكرها املؤلف رمحه هللا يف الشرح
ااازعنفبامجلبامقدنبازبازعنفبالص  ا  اامقهلدب.الفصل األو : 

 ذما  إإ ااع امقهلدإإباقإإالم ازعلهزإإا ازبامقدنإإب؛ا، للتازعنفإإبامجلت إإااز إإه افإإنقطااا
ااوفيه طرق:ل امامملسنقبااعه اا كانالةاةادلب؛ا

  اقامسا كا ضن امملن هذااال امامملسنقب؛اف ااال امقس هاةلىال اماما  ؛ا
ا.ا(2)ف اا نجازبامقنس باف هامجلبامقدنب

،  تاكاأل ؛ا،   امقن،جا صتهادادكالم الم ؛ا ضن امقثادكا،زثاقهمسام،جا، ما
االإ امامملسإنقبا،ق ارال بام هكازادتكا، لاعك؛ا نسإ  ااةلىالإ امامقن،جا،ق ادادبا

ا.(3)  هكارالكاف  امقدنب
 

سإإنقب؛اف اا ،ال مساانموامق سإإ بمسا،قها كا  سإإ الإإ امان ا،ململازبازصإإ  امملسإإنقبا زازصإإ  اممل
اناكازبامق س بافخ اق قرامقهململازبامقدنبااتلرامق س ب؛ا ص الص  اذقرامقهململ.

االإإإ امان ااا-،قهاإنملامقسإإإ ط-ًل ا مسامقسإإإطامقدنباةلىازاا صإإإ از هامملسإإإنقب؛انامضإإإن امريالجا
ا،ململازبامقتص   ؛ا،م ا  اقهالص  اذقرامقهململازبامقدنب.

قباةلىامقدنب؛انامقسإطالإ امان ا،ململازبامقتصإ   اةلىامريالجاًقثا مسامقسإطازاا إ ةاز هامملسإن
ازبا لرامقنس ب.ا،ق مامقهإهاة سامقهإهامقسااو.

لماعا مسامقسإإإإطازاا إإإإ ةاز هامملسإإإإنقباةلىالصإإإإ  ان ا،ململ؛انامقسإإإإطامقدنباةلىامريالجازبا لراا
صإإإإه اامقنسإإإإ با صإإإإ الصإإإإ  اذقرامقهململامق ياقسإإإإ ةامملسإإإإنقباةلىالإإإإ ازه.ا)ملظنمساشإإإإن امقف

؛افت اا134-2/133؛ااإإامإإبام إإاممإإبمسا216-215؛ا لشإإإإإإإإإإإإإإإالامقفإإال مسا509-2/506ممل  إإبمسا
ا(.116-2/115؛امقع  امقفاد مسا1/149مقننم مسا

،قهانتا مسا"مق  نامحمل طاشإإإإإإإن امقهلإإإإإإإ ط"امق ياق مامق تا ا"م همقنامق  نمب"ارتصإإإإإإإناقه.اا(1)
ا،قع امملص اا ام نناق  امقفصه ااامملختصن؛ا، ضاف ااريل ا زامملختصنازبامقخن .ا

؛اا2/546؛اشإإإإن امقفصإإإإه اممل  بمسا6/78؛ال،ضإإإإبامقواق كمسا6/576ملظنمسا)مقخإإإإن امق  لمسااا(2)
ا(.2/136؛امقع  امقفاد مسا1/158؛افت امقننم مسا2/159اامبام اممبمساا

ا هلدامملسنقبمسا(3)
ا
ا
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مقثال بمسا كا  ظناااما  اف كاناكاقهالإإإإإ طا،م ااضإإإإإناةامج عازاا    ااامملسإإإإإنقبااا
ز ل امقدنإب ان إااقها لااممل إةام،إإبا،إإادا،  تإا اشإإإإإإإإإإإإإإن نإبا،ماباةط؛اف إاا نجاف ها

فن  امابامقعطاةخإندالكلل؛امملسإنقبازبامد اةخإنا صإتهاز  االإ طا،م ا؛ام هكامجلبا
مقدنبازادبا،ةخإإإإإإإإإإإإنمبالم الم .ا، كاناكاقها نثناقسإإإإإإإإإإإإ ةامملن هذاةلىالإإإإإإإإإإإإ اماما  ؛ا

ال اف هامقدنب اف كاناكاقهالإإ  اكا،ضإإناةامريالجازبامقنسإإ بااالإإ امامملسإإنقب؛اف ااا
ضإإإإناةالصإإإإاازاا    ااامملسإإإإنقب؛ا، كاناكادادباضإإإإناةادلثازاا    اف  ا.ا،ةلىا
ق م افف امملثا اممل نهلاًل ا ا ذمانالةام اداق امققا   تامقعخإإإإند؛اضإإإإناةالصإإإإف اا
ا،ق امخسإإإبااامد اةخإإإنام هكالإإإتك األكا االإإإ  ك؛ا، نسإإإطااامملثا اممل نهلا ،ال ا

ا.ا(1)مقثادكاةلىال ازهام هكاةخند؛ا ضن امقعخندااال امامملسنقبام هكارالك

 

ا8←6ا
ا3ام،ج
ا1ا م

ا4ا  تاكاأل 
اق امقدنب.ا80=3ا240= 8(30انمنبامقع  املعنفبامجلبامقدنبا ذما   امقن،جادادكالم الم مساا

؛اا2/545؛اشإإإإن امقفصإإإإه اممل  بمسا6/78؛ال،ضإإإإبامقواق كمسا6/577ملظنمسا)مقخإإإإن امق  لمسااا(1)
ا(.2/136؛امقع  امقفاد مسا1/158؛افت امقننم مسا159-2/158اامبام اممبمساا
ا هلدامملسنقبمسا

ا12ا
ا3ام،إب
ا2اإاد

ا6ا  ةاش
ا1اماباةط

(اا10(؛افتضإإإن ازاا    ا)1مقعطاةخإإإندالكللا،لصإإإ  هازبامملسإإإنقبا)اام اقبامأل،زمساقها   اماباا
اق ماقهامجلبامقدنب.ا120 12(10(مسا12اامملسنقبا)

(اا10(؛افتنسإإإإإطامملن هذا)2اام اقبامقثال بمساقها   تام اداةخإإإإإندالكللا،لصإإإإإ   اازبامملسإإإإإنقبا)
اق امجلبامقدنب.ا60 12(5؛انا ضن امريالجااامملسنقبمسا5 2ا10(مسا2ةلىال اماما  ا)
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ااازعنفبامجلبامقدنبا ذماناكاف  ااةكا   قاااع امقهلدب. لفصل الثاين:م
؛ا،ق  إإبامقعك افإإ ذما لاام،إإإبا، زإإا ا،داملا  همتازتفنقإإات؛ا، نمادادكا(1) ن   إإا

مقن،إبامقثه اا صإإإإإإإإإإإإ   ااان  تهاانضإإإإإإإإإإإإىامقهلدب؛افاقونموااازعنفبالم الم ا،دهم ؛افن  تا
ذقرمسا كا ُن طا  إإإإإإإإ امملسإإإإإإإإنقبااعه اا كانالةاةادلب؛ا،ق  امملسإإإإإإإإنقبا عه ا زامخسإإإإإإإإبا

ا.ا،مقته  ا زاذقرامقضن ااتلدا،م ربا  نى.(2)ةخن
  اقامسا كا ضإإن الإإ امامقن،إبازبامملسإإنقباااةالااا(3) زاامقضإإن افف هاانق

م هكا سإإإإإعك؛ا نسإإإإإطامقتسإإإإإعكاةلىامق اق ازبالإإإإإ اماا(4)نبا،قهادادبااا]دادك[مقدا
مملسإإإنقبا،قهامد ااةخإإإن؛اهنجازبامقنسإإإ بالإإإ عبا،لصإإإااف  اق  بامقثه ؛ا،مجلبامقدنبا

 

ز  إإااق  إإبامقثه ؛اأبكا ون اةا ذماةل إإةامقدنإإبامج ع إإااةل إإا"  يا ن طامقدنإإب؛ا،ذقإإرا لإإرا(1)
مقثه ا علطاز  إإاام  لإإب؛اأبكاع ع إإاا ياا،نإإ قإإرا ذماةل إإةاق  إإبا؛ز  إإاامق نإإاام نىاق  إإبامقثه 

ا(.2/552)ملظناشن امقفصه اممل  بمساا."ق  بامقثه ا زامق ناا ص امجلبامقدنب
ف ذمااا تاجب لبامقدنبا ع  اد اىامقونقامملتنازب؛ا، ذمان ةالإإت ا امقعكاف  مامق يا فاف هاا

امقونقامققال  ننقاامملؤقاااعااقل  .
 هلدامملسنقبمسا(2)

ا15←12ا
ا3ام،إب

ا2ا م
ا6ا  ةاشن نب
ا2ا  ةاأل 
ا2ا  ةاألم

ا
-2/553؛اشإإإن امقفصإإإه اممل  بمسا6/79؛ال،ضإإإبامقواق كمسا6/577ملظنمسا)مقخإإإن امق  لمسااا(3)
-2/139؛امقع  امقفاد مساا160-1/159؛افت امقننم مساا165-2/163؛ااامبام اممبمساا554
ا(.اا140
ا.مقصهم ازاا د ته،ااامأل  مسادادب.اا(4)
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ل  امسا كا نسطامقثادكالم الم اةلىاان بال امامقهلدب؛ا،ق ا(1)ل عبا،دادهكا،لصا .اً،
.ا(2)لم المكا،لصإإإإإإا؛ا ضإإإإإإنصاااالإإإإإإ امامقن،إبا  ل الإإإإإإ عبا،لصإإإإإإامد ااةخإإإإإإن؛اهنجا

قث امسا كا  سإإإ الإإإ امامقن،إبا زالإإإ امامق اقك افتااقاالاعالإإإ امامق اقك؛افتن  ا ،ً
ا.(3)لاعال امامق اقكا،قهال عبا،لصا

مسا  إامهإامسا كا نه ا  إ تامقن،إإبادهم ا  سا(4)، زإاازعنفإباذقإرام ربافف إهاانمنإاكااا
مقدنبافا لبامقدنبامخسإإإإإإإإإإإبا دهم ؛ا،ق ا عا ادهم ا،دادكالم الم ؛ا سإإإإإإإإإإإنطادهم ااثه ا
م نىا لاعإإإإبا دهم ااازنإإإإاالإإإإبادادكالم إإإإالم  افتعلطا كامقثه امقهم إإإإااق  تإإإإهالإإإإإإإإإإإإإإ عإإإإبا

ل   إامسا كا نه امخسامقدنإبامخساده ا،لإإإإإإإإإإإإإإتإبالكلل؛ا،قإاا  إ تا(5)،لصإإإإإإإإإإإإإإا .اً،
 سام نىا لاعبا سامريُالإإإإإإإتبالكلل؛ا سإإإإإإإنطامريُامري سادهم ا،قهامعا امخساده ا،ا

 

ناقتايلمساااالإإإإإ امامق اقك. يا كا ضإإإإإن الإإإإإ اماما  اقلعن ااامق نا؛انا نسإإإإإطامق ا جاةلىااا(1)
ق ااا37.5= 7.5+30= ق اق  بامقثه ؛ا،مجلبامقدنبمسامق نا+اق  بامقثه ا7.5= 12ا90= 30(3

امج عامقدنب.ا
 يا كا نسإإإإإطامق نااةلىالإإإإإ امامق اقك؛انا ضإإإإإن امق ا جااالإإإإإ اماما  اقلعن .اناقتايلمسااا(2)
اق اق  بامقثه .ا7.5 3(2.5 12ا30
 يا كا  سإإإإإإإ الإإإإإإإ اماما  ا زاان بامقسإإإإإإإ ام؛ا،  هكاق  بامقعن اانالا لرامق سإإإإإإإ بازباا(3)

3ا= 12مسا3مق نا.اناقتايلمسا
  بامقثه الاعامق نا؛ا،لاعاا؛افسإإإإإ امامقن،إبالاعالإإإإإ امامق اقك؛افن14ا= 12

اف  اق  بامقثه .اااا7.5ا= 4ا30 األكا7.5مقثادكمساا
؛اا166-2/165؛ااامبام اممبمساا6/79؛ال،ضإإإإإإإإإإبامقواق كمسا6/577ملظنمسا)مقخإإإإإإإإإإن امق  لمساا(4)

ا(.2/140؛امقع  امقفاد مسا1/160فت امقننم مسا
ا مضا اذقرا نه مساا(5)

1 ذماناكااااااااااااا
ا دهم .5ا=  ننب1ده ؛ا ذم ا1ا= مقدنب5

اده 1لم ال+30ا=  ننب1، اا كااااااااااااا
اده 1لم ال+ا30ا=  دهم 5ف كااااااااااااااا
اق  بامقثه .اا7.5= 4ا30ده  1←لم الا30ا=  دهم 4 يااااااااااااااا
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 مخاسامقثه ا عا التبالكلل؛افت   امقثه اأبكا نمااةلىا لاعبا مخالهالاع ا؛ا، نماا
ا.(2)؛اف خنجاةام امقثه ال عبا،لصا(1)ةلىامقعام الاعه

؛افعلىامقونموا(4)؛ا،   تازعامقثه امخسإإإإإإإبالكلل(3)،قهانالةامملسإإإإإإإنقبا ا ا
م نىامخسإبا،ةخإنمب؛انا كاشإتةاضإناةاا[/ ا31]مأل، ا  نلامري سإبازبامقثادكاا

لصإ   اازبامملسإنقبا،قهادادبااامري سإبا،مقعخإنمبام هكامخسإبا،لإ عك؛ا نسإ  ااةلىا
لإإإإإإ امامق اقك؛ا،ق امد ااةخإإإإإإناهنجالإإإإإإتبالكللا،لاع؛ا،قهالصإإإإإإ   اازبامقدنب؛ا  نلا

عاقهاق  بامقثه .ا، كاشإإإإتةاقسإإإإ ةامري سإإإإبا،مقعخإإإإنمباةلىامخسإإإإ اام نىالم الا،لا
مق الإ امامقهلدب؛ا،ق امد ااةخإناهنجالم المكا،لصإاالإاس؛ا ضإنصاااالإ امامقن،إبا
مقثادبا  ل الإإإإإإإإتبا،لاع؛ا،قهالصإإإإإإإإ   ا؛ا  نلاز  اامري سإإإإإإإإبام نىالم الا،لاعاقهاق  با

 

ا.1.5= لكلل؛ا،لاعه6= مقعام اق اا(1)
ال30مل+ا1ا=  نه مساتا(2)

1اااااااااااا
ال6مل+ا15ا= ت5

1،مقن،إبا   تا ااا
امل1تمسا5

ال6مل+ا15ا= مل1 ياااااااا
4ختتصنمساااا

ال؛ا    امق سنا،مقعام ااناعان از   اا6ا= مل5
1ااااااااا

5+
4
11ملمسا55ا= 5

 ل7.5ا= ل2+6

ال.7.5ا= مل1اااااااااااااااا
،ق ام،إإإإب؛ا، م؛ا،داملا  همتازتفنقإإإات؛ا،مقدنإإإبادادهكالم إإإالم ا،ده ؛افإإإن إإإ تامقن،إإإإبااا(3)

امقثه ا،مخسبالكللاا ص   ااانضىامقهلدب.
مقعن ا،   ازعهاشإإإإإإإ تا ازبامق نا؛ا،مقع  اااذقرمسا كا سإإإإإإإنطااق  امملسإإإإإإإنقبا ذما   ا    اا(4)

مق نإإا؛ا،   إإ امقع إإ اد إإاىامقونقااامق نإإاامقإإ يا  إإ  ازبامجلإإبامق نإإا؛ا، عتربامق إإاق انإإنلإإهامجلإإب
مقثاملامملتنازبااامقضإإإإإإن ا ،اد اىاانمنقام رب.انازاا صإإإإإإ اقآل  افاان امق ناامملافهعاقها

؛ااإامإبام إاممإبمساا2/562زبامق نإااف إااان اف هاق  إبامقعن .ا)ملظنمساشإإإإإإإإإإإإإإن امقفصإإإإإإإإإإإإإإه اممل  إبمسا
ا(.2/141؛امقع  امقفاد مسا161-1/160؛افت امقننم مسا2/168-170
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االاعهافتن  الاعالإإإإإإإإإ از اا زالإإإإإإإإإ امامق اقكاعاقا(1)مقثه .ا، كاشإإإإإإإإإتةا]لسإإإإإإإإإ ة[
ا.(2)مري سبا،مقعخنمبا،ق التبا،لاع

ا  سامقدنإإبادهم ؛ا،]قه[اااا مخسإإإإإإإإإإإإإإإبالكلل؛افا لإإباا(3)،اونموام ربا نه مسا  إإْ تخب
مقدنبامخسإإبا دهم ا،مخسإإبا،ةخإإنمبالم الم ؛ا عا ادهم ا،دادكالم الم ؛ا سإإنطادهم ااثه ا
،مخسإإإبا،ةخإإإنمبا  سإإإبا،ةخإإإنمب؛ام نىا لاعبا دهم ا عا امخسإإإبالكلل؛افن  بامقثه ا

ا.(4)لم الا،لاع
قونموامأل، ا؛افعلىام(5)مملسإإإإنقبا ا ا؛ا،   تامقن،إبامقثه ا،للتالإإإإتبالكلل

 نماامقسإإتبامملنل،لداةلىامقثادك؛انا كاشإإتةاضإإناةالإإ امامقن،إبااامقسإإتبا،مقثادكا
م هكازادبا،رال ب؛ا نسإ  ااةلىامد اةخإن؛اهنجامقنسإطا سإعباف هالصإ   ا؛اف ذماملتا

 

ا.مقصهم ازاا د ته،ااامأل  مساقس ة.اا(1)
؛انا كاا25 5-30مقتهضإ  مسا ون امري سإبالكللازبامجلبامق ناا،زااان اننلهامج عامق نامساا(2)

11 ،ا1.25= 5-6.25= 12ا75= 25(3ة لةامقونمنبامأل،زازبامقضن مسا
اق اق  بامقثه .ا4

امقثه .ق اق  بااا1,25 ا5-6.25 3(2.0833 12ا25 ،امقونمنبامقثال بمساا
1؛افت هكاق  إبامقثه الاعامق نإامسا4مسا1 12مسا3 ،ااونمنإبامق سإإإإإإإإإإإإإإ إبمساا

-6.25 ا4ا25 ا25(4
اق اق  بامقثه .اا1.25 5

اقعل ااممدادا،مأل،زا  ف اا(3)
اقتهض  امقع  ااونمنبام ربا نه مساا(4)

1   تا اااااااااااااااا
ال5مل+ا1تمساا5

ال25مل+5ت ا1 ذم مسااااااااااااااااااا
ال30مل+1ل ا25مل+5 يا كمسااااااااااااااا
ال5مل 4ختتصنمسااااااااااااااا
11لا ،ا1.25 ا4ا5مل 1 ذم مساااااااااااااااا

الاق اق  بامقثه .اا4
قإ  امملسإإإإإإإإإإإإإإنقإبا ذماللا  إ امقعن النإام ازبازإاقإه؛ا،مقع إ اف  إامسا كا نمإاامق نإاامقإ يالل اةلىاا(5)

؛ا، عتربام   عانإنلإهامجلإبامق نإا؛ا،   إ امقع إ اأب إاامقونقامملتنإازإب؛اف إاا صإإإإإإإإإإإإإإإ اامق نإاامملهإهل
؛ااإامإباا2/561 نمإااةل إهامقإ يالل ؛ا،مق إا جاقهاق  إبامقعن .ا)ملظنمساشإإإإإإإإإإإإإإن امقفصإإإإإإإإإإإإإإه اممل  إبمسا

ا(.2/141؛امقع  امقفاد مسا1/161؛افت امقننم مسا168-2/166م اممبمساا
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نالةامخسإإإإإإباةخإإإإإإنا،ق اق  بامقثه .ا، كاشإإإإإإتةااا(1)ةلىامقتسإإإإإإعبالإإإإإإتبالكللا]ف ك[
قسإ ةامقسإتبا،مقثادكاةلىامق الإ امامقهلدبامالد اةخإن؛اهنجادادبالكللا ضإنصاااا
لإإإإإإإ امامقن،إبامقثادبا  ل ا سإإإإإإإعب؛اف  الصإإإإإإإ  امقن،إب؛اف ذما   تادهم ا،للتالإإإإإإإتبا

االاعا ؛انالةاق  تهامخسإإإإباةخإإإإن.ا، كاشإإإإتةالسإإإإ ةالإإإإ از اا زالإإإإ امامق اقكاعاق
ا.(2)فتن  الاعامقستبا،مقثادكا،ق ا سعب

،ةلىاانمنبام ربا نه مسا   تا  سامقدنبادهم ا الالإإتبالكلل؛افا  عامقدنبامخسإإبا
 دهم ا الادادكالم إالم ؛ا،ق ا عإا ادادكالم إالم ا ،ادهم ؛افت  إ امقث إا ااثادكالم إالم ؛ا

 دهم ازعالقباقسإإإتكالم الم ا،ده ؛ا سإإإنطا، نماازث اذقراةلىامقعام ؛افتصإإإلامخسإإإبا
ا.(3)دهم ااثه ؛ا،م نىا لاعبا دهم ااازناالبالتكالم الم ؛افاقثه امخسباةخن

 

اقعل ااممدادا،مأل،زا  ف ا.ااا(1)
هضإإإإإإإإإإإإإإ  مسالنمإإاامقسإإإإإإإإإإإإإإتإإبالكللامملنل،لداةلىامجلإإبامق نإإاا،زإإاا صإإإإإإإإإإإإإإإإ انإإنلإإهامج عامق نإإامسامقتا(2)
العتربقاامجلبامق نا؛انال   امقع  اد اىامقونقامملتنازبمسااا36 6+30

قهاا9( 12امق الإإإإإإإإإإإإإ امامقهلدبا)108( 36(ا(مجلبامق ناا)3مقونمنبامأل،زمسالإإإإإإإإإإإإإ امامقن،إبا)
؛ا6-ق  بامقثه ا(= 9مقثه .األكالصإإإإإإإإ  امقن،إبا،قها)ق اق  بااا15لكلل ا6لصإإإإإإإإ  امقن،إب+
ا.15 ا6+9 ذم اق  بامقثه  ا

قهالص  ا9( ا3(ال اماما  )3( ا12(اامق ال امامقهلدبا)36مقونمنبامقثال بمسامجلبامق ناا)
اق اق  بامقثه .ا15لكلل ا6مقن،إب+

1 ا4مسا1 ا12مسا3مقونمنبامقثاقثبمسالسإإإإإ بالإإإإإ اماما  ا زالإإإإإ امامق اقك ا
؛افتن  اص  امق سإإإإإ باا4

1زبامجلبامق نامسا
اق  بامقثه .ا15لكلل 6ق الص  امقن،إب+اا9 ا4ا36 ا36(ا4

ا مضا  اام ربا نه مساا(3)
1   تا اااااااااا

ال6-مل1تمسااا5
ال30-مل5= ت1 ذم مساااااااااااااااااا

الا عال اا   ا30مل+1ا= ل30-مل5،م ا  ا،قهمسااااااااا
الاختتصن60مل+1ا= مل5ااااااااااااااااااااااا
ا4ا60= 4ملا4← ل60= مل4ااااااااااااااااااااااا

الم الاق اق  بامقثه .15ا= مل1 ذم مسااااااااااااااااااا
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مملسإإإإإإإإإإإنقبا ا ا؛ا،مقدنبادادهكالم الم ا،ده ا،ة اا، او.ا   تامقن،إباا صإإإإإإإإإإإ   ااااااا
 زاا كا نسإإإإإطامقثادكاا؛افعلىامقونموامأل، مس(1)مقثه ؛ا،مألمامقع ا؛ا،مأل ةاقألمامرياو

ةلىامق اق ازبامملسإإإإإإإإإإإإإنقبااعاالإإإإإإإإإإإإإ امامقن،إبا،مألما،مأل ةاقألما،ق ارال ب؛اهنجازبا
مقنسإإ بادادبا،دادبا لمع؛ا ضإإنصاااالإإ امامقن،إبامقثادبا  ل ا  ااةخإإنا،لاعا ؛اف  ا
عاق  بامقثه .ا،ن قرا فع ااامقع اامق يا    هامألم؛ا ضإإإإن امقسإإإإ امامقثادبا،مأللم

مقثادبااالإ از ا؛ا  ل الإ عبا،لصإااف  اق  بامقع ا؛ا،ن قراق  بامرياو.ا ،ا ضإن ا
لإإإإإ امامقن،إبامقثادبااامقثادك؛ا  ل ا سإإإإإعك؛ا نسإإإإإ  ااةلىالإإإإإ اماريلامقن،إبا،مألما
،مأل ةا،ق ارال ب؛اهنجازبامقنسإإإإإإإإإإإإإ با  ااةخإإإإإإإإإإإإإنا،لاعا اف  اق  بامقثه ؛ا،ن مااا

دكا  ل الإإتك؛ا نسإإ  ااةلىارال با  هكاق  بامقثه الإإ   امأل ةا ضإإنص اااامقثا
ا.(2)ل عبا،لصا؛ا،ن مااامرياو

ااثلث امري ساة إإإإإإام ؛ا ا،مألم امري سادهم ؛ ا  إإإإإإ تامقن،إإإإإإإب ،ةلىاانموام ربا نه مس
،مأل ةا ثلها امتا ؛ا،ان ازبامقسإإإإإإإإإإ امارال ب؛ا،ق امخسإإإإإإإإإإاكا،دلثاامخس؛ا  هكادهاكا
،دلث اده ؛افإا  لإبادادإبا دهم ا،دلثإااده ا،ة إاا، إاو؛ا،ق ا عإا ادهم ا،ة إام ا، إاوا

 

ق  امملسإإإإإإإإإإإنقباف  اا ذمامملا   امقعن اةلىا،م ا؛ا يا ذمازاا عالامقعن امملن هذ.افونمنهمساا(1)
؛ا،مق اق ا صإإ عاف هاأب اامقونق.ا)ملظنمسامقخإإن اا كا سإإنطالإإ اماما  مبازبامملسإإنقبا ،ازصإإ  ا

-2/859؛امقتعل واةلىالظطامقآلقئمسا563-2/562؛اشإإإإإإإإن امقفصإإإإإإإإه اممل  بمسا6/578مق  لمسا
ا(.2/142؛امقع  امقفاد مسا1/161؛افت امقننم مسا2/169؛ااامبام اممبمساا561
زبا   اا،ق الإ اماا8= 7-15مقتهضإ  مسالسإنطالإ اماما  مباقلعن ازبازصإ امملسإنقبمساا(2)

مق ناافنط؛ا،قباق امسامأل ةامقخإإإإإإإإإإإإن نبا،مأل ةاأل ؛افاق اق ازبالإإإإإإإإإإإإ امامقهلدبااعاالإإإإإإإإإإإإ اما
اا=(8(اامق إاق ازبالإإإإإإإإإإإإإإ إامامقهلدإبا)30.اناةلىامقونمنإبامأل،زمسامجلإبامق نإاا)8ما إ مباقلعن  

؛اق  اق ا صإبامقسإ طامقهم ا؛اُ ضإن ااالإ امان ا   ام تجاق  بازاا    ازبامقعن .ا3.75
111 ،اا11.25ا= 3(3.75بمسافإاقن،إإا

71 ،اا7.5ا= 2(3.75ق اق  إبامقثه .ا،مألممساا4
ق اق  إباا2

اق اق  بامرياو.ااا7.5ا= 2(3.75مقع ا.ا،مأل ةاألممسا
الإ امامق اق ازباا90= (30((امجلبامق ناا)3)ا-مقن،إبازثا ا-ةلىامقونمنبامقثال بمسالإ اماما  ا

ق اق  إبامقع إا.ا،قأل إةاا7.5ا= 8اا60 ا30(2ق اق  إبامقثه .ا،قألممساا11.25= (8مقهلدإبا)
اق اق  بامرياو.اا7.5ا= 8اا60= 30(2قألممسا
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 امقثه ا،مقع إإاامقع إإاا،مريإاوامريإاو؛ام نىادهمكا،دلثإإاا،دادكالم إإالم ؛ا سإإإإإإإإإإإإإإنطامقثها
ا.(1)ده ااازناالبادادكالم الم ؛افاقثه امقهم اامعا ا  ااةخنالم الم ا،لاعا ا

؛ا   تا(2)مملسإإإإإإإإإإإنقبا ا ا؛ا،مقدنبادادهكالم الم ا،دهمك؛اا    اااامقن  بالم المكاااااا
فعلىامقونموامأل، ا نماامقام المبامقل مباا    ااةلىا.ا(3)مقن،إباا صإإإإإإإ   اامقثه امأللى

مقثادكا صإإإإلامد كا،دادك؛انا ضإإإإن الإإإإ امامقن،إبامقثادباف  اا  ل الإإإإتبا، سإإإإعك؛ا
 نسإإ  ااةلىامأللإإ طامقتسإإعبامق اق بازبالإإ امامملسإإنقبااعاا لإإناةالصإإ  امقن،إبا،قها

خإإإإإإندالكللا،دلثاالم ال؛اف ها؛اهنجازبامقنسإإإإإإ باة(4)دادبا، لإإإإإإناةازثلهاقلثه اما ن
ا.ا(5)ق  بامقثه امق يا    ه

 

ا مضا  اام ربا نه مسا(1)
1   تامقن،إبا ااااااا

2مل/ا،مألما 1تمسا5
)ا3

1
2ع/ا،مأل ةاألما 1ت(مسااا5

)ا3
1
اخ.1ت(مسااا5

2؛ا،ق ا عا مسا8،ان ازبال امازص امملسنقبمساااااااا
2+ا5

)ا3
1
22ت(.اا يمسااا5

امل.ا3
22فا  لبمساااااااااااااا

32ا= خ1ع+ا1مل+ا1مل+ا3
اخ.1ع+ا1مل+ا3

32،م ا  امعال امقدنبمساااااااا
ا= ل.ااختتصناااااااااااااااا30خ+1ع+1مل+1ا= خ1ع+3+1

22اااااااااااااااااااااااا= ااااااا
ال30ا= مل3

الاق اق  بامقثه .11.25ا= مل1اااااااااااااااااااااااااااا
ق  امملسإإإإإإإنقباف  ااقها لااممل ةالنام ا،ةنضإإإإإإإكارتلفكااامقن  ب؛ا،مقفضإإإإإإإ اا    اازعلهم؛ااا(2)

فتالدا   ا  اامقهلدبا نهامأللى؛ا،اتلدامألةلى اف نملامقفضإإإإإإإإإإإ اةلىامق ناااامأل، ؛ا،م نلاز هاا
ل واا؛امقتع6/81؛ال،ضإإإإبامقواق كمسا579-6/578اامقثاين.امق ظناق  امملسإإإإنقبمسا)مقخإإإإن امق  لمساا

ا ااإإإإإامإإإإإبام إإإإإاممإإإإإبمسا871 2/868ةلىالظطامقآلقئمس افت امقننمإإإإإ مسا172-2/171؛ ؛اا1/172؛
ا(.2/170مقع  امقفاد مسا

ق  اق ام اقبامأل،ز؛ا،ق مسا كا   امقهململمسامأللىازبامقعنضإإإإإإإإإإك؛اف  اامنملامقفضإإإإإإإإإإ ااكاا(3)
امملصاللامقساانب(.مقن  تكاةلىامق ناا،م هكا،قهامجلبامملا ؛انامع  اد اىامقونقامملتنازب.ا)

،ا هة  االإإإإتبازبامج عاا-مقثادب- يمساان  االإإإإ امامقن،إبامقثادبا،مقسإإإإ امامملخصإإإإه إإإإباا(4)
امقس امامري سباةخن؛اان ازبال امامملسنقبا سعب.اا

ننلهامجلبامق نا؛انال   امقع  اد اىاااا32= 30+2لنماامقتفا،تااكامقن  تكاةلىامق نامساااا(5)
اا)مق إاق ازبا96ا= (32((امجلإبامق نإاا)3ونمنإبامأل،زمسالإإإإإإإإإإإإإإ إاماما إ ا)مقونقامملتنإازإب؛افعلىامق



 

 

 
 

217 

 اجلواهر البحرية

،ةلىاانمنبام ربا نه ا   تامري سادهم ؛افا   عامخسإإإإإبا دهم ا عا امقدنب؛ا،ق ا
دهمكا،مد اكا،دادكالم الم ؛ا سإإإإإنطادهاكااثهاك؛ام نىادادبا دهم ا عا امد كا،دادكا

ا.ا(1)معا اةخندا،دلثكا[/ 32]لم الم ؛افاقهم ا
؛افعلىاانموامأل، ا نمإإإاامقإإإام إإإالمباةلىامقثادك؛ا(2)،قها  إإإ تامقثه امألةلىاااااا

 صإإإإإإإإإإإإإلامقدنبامد كا،دادكالم الم ا،دهاك؛افتسإإإإإإإإإإإإإا،يامقن  ب؛ا،قاا   تامقن،إبااثادبا
ف ذما لإإإنوة ازااان اا(3) لإإإ طادهم ا،لم المب؛افتخلادادبا لإإإ طا]  نىازث اذقر[

زبالإإإ امامملسإإإنقبا سإإإعب؛ا،زبامقدنبارال با،ةخإإإن،ك؛ا ضإإإن الإإإ امامقن،إبامقثادباف  اا
  ل ا لاعبا،رالك؛ا نسإإإإإ  ااةلىامقتسإإإإإعبامق اق بازبامقسإإإإإ ام؛اهنجا سإإإإإعبا،دلث؛ا،ق ا
ق  إإبامقثه امألةلى؛ا،ق  إإبامأللىالإإإإإإإإإإإإإإ عإإبا،دلإإث؛ا،مجلإإبامقدنإإبالإإإإإإإإإإإإإإتإإبا، لاعهكالم إإالم ا

ا.(4)ك،دلثا

 

102 ،اا10.6667ا= (9مقسإإإ امااعاالإإإ اماما  ا،زثل ااقلثه ا)
ق اق  بامقثه امق يا    هاا 3

102،قهامأللى؛اف  هكاق  بامقثه امألةلىمسا
122ا= 2+ا3

؛ا،مق اق ازبامقدنبااعاالصإإ  امقن،إبمساا3
122ا= ل30مقثه امألةلى+ا

422ا= 30+ا3
ا نسطاةلىال امامق اقكا،ق امد ااةخن.ااا3

اقتهض   اام رب؛ا نه مسااا(1)
1   تامقن،إبا اااااااااااااااا

ات1= مل5مل؛ا ذم ا1تمسااا5
الاختتصن32مل+ا2ا= مل5 يمساااااااااااااااااااااااا

الاا32ا= مل3ااااااااااااااااااااااااااا
102ا= مل1ااااااااااااااااااااااااااا

الاق اق  بامقثه امأللى.ا3
قإ  اق ام إاقإبامقثإال إب؛ا،ق ا كا  إ امقهململمسامألةلىازبامقعنضإإإإإإإإإإإإإإك؛افتون امقفضإإإإإإإإإإإإإإ ااكاا(2)

امقن  تكازبامق نا؛ا،م هكام ا  اقهامجلبامق نا؛انا    امقع  اد اىامقونقامملتنازب.اا
ا(.اا6/579مقخن امق  ل.ا)مقخن امق  لمساااامأل  اا ا ؛ا،مملث ةازباا(3)
؛اننااامجلبامق نا؛انا ن  اا28ا= 2-30مقتهضإإإإإإإإإإ  مسالون ازبامجلبامق نااق  بامقتفاضإإإإإإإإإإ مسااا(4)

زثل اااا-اا)لإإإإإإإإإإإ امامق اق 84ا= (28((امجلبامق ناا)3د اىامقونقمسافاضإإإإإإإإإإإن الإإإإإإإإإإإ امامقن،إب)
91 ،اا9.3333ا= (9قلثه ا)

91قثه امأللىمسالاق اق  إإإبامقثه امألةلى.اف  هكاق  إإإبام3
اا=2ا-3

71
91؛ا،مجلبامقدنبمسا3

71+ا3
462ا= 30+ا3

ا.3
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،ةلىاانمنبام ربا نه مسا   تامري سادهم ؛افا  لبامخسإإإإإإإبا دهم ا عا امجلبامقدنبا
،قهادهمكا،رال با،ةخإإإإإن،كالم الم  األلرا سإإإإإنطازبامقثادكامقام المب؛ا، سإإإإإنطادهاكا
اثهاكام نىادادإإبا دهم ااازنإإاالإإبارإإال إإبا،ةخإإإإإإإإإإإإإإنمبالم إإالم ؛افإإاقهم إإاامعإإا ا سإإإإإإإإإإإإإإعإإبا

ا.اا(1)،دلث
زثإا ا  نمساما إاك؛ا،مقدنإبادهمكاا    إاالم إالمك؛ا  إ ا  إامهإاادادإبا لمعامألةلى؛اااااا

انطاق  بان ا،م ااز   اا،مجلبامقدنب؟ا
انمنإإهمسا كا نمإإاامقتفإإا،تاةل   إإا؛افتاعإإ امقدنإإبادهاكا،لم إإالمب؛اف  هكاق إإ از   إإاا

منإااإ ااإها نإها،قهاده ا،لم إال؛ا،قإاا  إ ا  إامهإاادادإبا لمعاده ا،لم إالم ا،لصإإإإإإإإإإإإإإفإا ؛ا
ده ا،لم إال؛ا سإإإإإإإإإإإإإإنطادادإبا لمعاده ا ثل إاا،لم إالم ااإام إال؛ا،م نىازعإهالاعاده ااا
زنإاالإبالصإإإإإإإإإإإإإإاالم إال؛افإاقثه امق إازإ امعإا الم إالمب؛ا،مهإااق  إبامأللى؛ا،ق  إبامألةلىا

ا.(2) لاعب؛ا،مجلبامقدنبالتب

 

اقتهض   اام رب؛ا نه مساا(1)
1   تامقن،إبا ااااااااااااااااااااااااا

ات1ا= مل5مل؛ا ذم ا1تمسا5
الاختتصن28مل+ا2ا= ت1 يمساااااااااااااااااااااااااا

ال28ا= مل3اااااااااااااااااااااااااااااااااااا
91ا= 1 ذم مسااااااااااااااااااااااااااااا

الاق اق  بامقثه امألةلى.3
مقعن +اق  بامقتفا،تاا    ا؛ا،مهااا= ق ما ذماإعلةامأللىاقهامأل إإإإإإإإ  افتاع امجلبامقدنبا(2)

3لمب.افإإ ذما  إإ ام إإامهإإاامهإإاادهمك؛ا،مقتفإإا،تاا    إإاالم إإالمكافت هكامجلإإبامقدنإإبادهاكا،لم إإا
ملا4

،11
1ل؛اختتصإإإإإإإنمسا1مل+1لمسا2

= مل4
1
ق اق  باا4= ل2ل؛ا،ق اق  بامقثه امأللى+2ا= مل1ل؛ا ذم مسا2

ق امجلإإبامقدنإإب.ا زإإاا ذماإعلإإةامألةلىا  إإإإإإإإإإإإإإا افإإ لإإرا  نلازبامقدنإإبا6= 4+2مألةلى؛ا ذم مسا
الم المب؛افت هكامقدنباااق مامملثا مسادهاكا الالم المب.اا

؛اا6/81؛ال،ضإإإإبامقواق كمسا6/579؛امقخإإإإن امق  لمساا1/309لاااةلطامقفنمد مساا،ملظنمسا)مقتلخ 
ا(.2/171؛امقع  امقفاد مسا171-2/171؛افت امقننم مسا2/171اامبام اممبمساا
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ز   إااةلىاما نالم إالمب؛اازثإا ا  نمسادادإباا ك؛ا،مقدنإبادادإبا دهم ؛ا نمإااق  إبانإ 
ا.ا(1)   ا  اقطالاعامألةلىا،دلثامأل،لطا،لصاامأللى

فونمنهمسا كا نماا فا،تامقنسإإإإإإإإطاةلىامقث ا ا ىتا تسإإإإإإإإا،ى؛ا،عع امقدنبادادبا
 دهم ا،لإإإإإتبالكلل الم المكاملاااكامأللىا،مأل،لإإإإإطازبامقتفا،ت؛ا، لاعباملاااكامأللىا

،لم إإإإالمك؛ا،قإإإإاا  إإإإ ا  إإإإاقطااناعامألةلىالاعاده ا،مألةلى.اهلانإإإإ از  طاده ا
،لم الم ؛ا،اثلثامأل،لإإإإإإإإإطادلثاده ا،دلثاالم ال؛ا،ا صإإإإإإإإإاامأللىالصإإإإإإإإإااده افنط.ا
فا لبازاا   اده ا،لصإاالإاساده ا،لم الا،دلثاالم ال؛ا،ق ا عا ادهم ا،لم المب؛ا

 ا سإإإإإإإإإإإنطامملث امملث ؛ام نىالصإإإإإإإإإإإاالإإإإإإإإإإإاساده ااازناالبادلثالم ال؛اف  هكامقثها
مق از امعا ا لاعبالكلل؛ا،ق اق  با لكقا؛ا،  هكاق  بامأل،لإإإإإإإإإإإإإإطالإإإإإإإإإإإإإإتب؛ا،مألةلىا

ا.ا(2)رال ب؛ا،مجلبامقدنبارال باةخنالم الم ا

 

اا(1) امقفنمد مس ا)مقتلخ لاااةلط ا1/307ملظنمس امقخإإإإإإإإإإإإإإن امق  لمس افت امقننمإإإإإإ مسا6/579؛ ؛
ا(.اا2/172؛امقع  امقفاد مسا2/172

امقتهض  مسااا(2)
ال6مل+ا3ا=  نماامقتفا،تااكامقث ا اةل  اافتاع اتاااااااااااااااا

ال2مل+ا1ا= 3لاا6مل+ا3فل  امابمسااااااااااااااااااااا
1   ا  اقطا ااااااااااااااااااااا

1مألةلىمسا4
ال1مل+ا4

1، اااااااااااااااااااااااااااااااا
1مأل،لطمسا3

2مل+ا2
ال3

1، اااااااااااااااااااااااااااااااا
1مأللىمسا2

اده 2
1فا لت امساااااااااااااااااااااااااااااا 1

12مل+ا12
ال3

1،ق ا عا الص  اماب؛ا يمساااااا 1
12مل+ا12

ال.اختتصنمس2مل+1ا= ل3
1اااااااااااااااااااااااااااااااااا

ال.ااا13ا= مل12
1 ضن ا

ال.4اامل؛ا، ضن امقعام ااها مضا ام تج1 ىتامصلا12ملااا12
.ا،مجلإبامقدنإبمسا8ا= 2+6؛ا،مألةلىمسا6= 2+4لا،ق اق  إبامأللى؛افإاأل،لإإإإإإإإإإإإإإطمسا4ا= مل1ف  هكا

ا.18 ا4+6+8
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 ذما   ااع امقهلدباا ص  ها،اامباناكاقهاةلىامقدنباإنملم ازع  ا ازبااانوع آخر:
.افصإإإإإإإ  امقفنمضإإإإإإإباةلىامقهلدب؛انا لإإإإإإإنطا(1)مملا ؛ا، للتا كا عنااز هازناملامقدنب

 كاناكا-ز  االصإإإإ  ال امقامب؛ا،مضإإإإن امق امقسإإإإ امااارنجامق سإإإإنامق يا    اا
ف ااال اا-ا افف ادادب؛ا ،امخسإإا افف امخسإإبلصإإفا افف امد ك؛ا ،الاعا افف ا لاعب؛ا ،ادلث

؛اناملظنانطا لاريل اا  الإ طازبافنمضإتهازبامقسإ امامملضإن، ا(2)ف هامجلبامقدنب
ا.اا(3)ف  ا؛افاإع اقآل  امماا    ازاامنتض هال  ه؛ا،مق ازاا    اقهامقامب
.امملسإإإإإإإإإإإإإإنقبا(4)زثإاقإهمساماب؛ا،م،جاقإهاةلىاممل تإبالمب؛ا  إ ااإام إها، لمدإهادلإثامملإا 

زبا لاعب؛ا سإإإإإإنطاز  االإإإإإإ طامقن،جام نىادادب؛ا ضإإإإإإن ااارنجامق سإإإإإإنامملن هذا،قها
دادب؛ا  ل ا سإإإإإعباز  ااختنجامملسإإإإإنقبمساقلن،جادادب؛ا،قاابالإإإإإتب.ا، ذماناكاقاابااثادبا

ا.اا(5) ل طالتب؛افللن،جااس  هامد اكا،قاا   ادادب؛افاد اكادلملا،،م االمب

 

ا،زعنفبازناملامقامب؛ا،زناملازاا    ام لمل.ااا(1)
؛ا،مق اق اا- يامق سإإإإإإإإن-مساقالام نملاا- يامجلبامقدنبام ا إإإإإإإإلب-قا امابامجملايمسا" قواز  اااا(2)

مقسإإإإ هاةلىاقالامقسإإإإ اماهنجا صإإإإبامقسإإإإ طامقهم ا؛امضإإإإن اذقرااالإإإإ اماما  اهنجازناملاا
 لدإه؛ا قنإهازبامقإ يا  إ   افإاق إاق اقهامقإامب؛ا قنإهازبامقدنإبام نىامقنإالامملهل،مل".ا)مقتعل واةلىا

ا(.872/ا2مقآلقئمسااالظط
؛افت امقننمإإ مسا177-2/176؛ااإإامإإبام إإاممإإبمسا2/576ملظنمسا)شإإإإإإإإإإإإإإن امقفصإإإإإإإإإإإإإإه اممل  إإبمساا(3)
ا(.ا،قااذُنناف  ااداملاانقا   امملسنقبافلدمإع.ا2/146؛امقع  امقفاد مسا1/164

ا(.6/82؛ال،ضبامقواق كمسا6/580ملظنمسا)مقخن امق  لمساا(4)
ا هلدامملسنقبمساا(5)

ا4ا
ا1ام،ج
ا3اماب

.الضن ال امامق اقكااارنجامق سناا3 1-4انمنبامقع  مسالسنطال اماما  ازبامقتص   مسا
ق امجلإبامقدنإب.اللن ازبامقدنإباقإالام نملامملإن هذ اف سإإإإإإإإإإإإإإنطازباا9ا= 3(3مقإ يا  إ  امقهململمسا

؛الضإنصاا2= 3ا6مقتسإعبادلث اام نىالإتب.النسإ  ااةلىالإ امامق اقكاختنجا صإبامقسإ طامقهم امسا
ً ؛اف ذماناكا   ااا2= 1(2الإ اماما  اهنجازناملا لدهمساا ق ازاا    امقن،جازبامجلبامقدنبا ل
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؛ا(2)باشإإإإإإإإ مل؛افا لبامقدنبا لاعبا لإإإإإإإإ طا]،شإإإإإإإإ مل[مخبا نه مسامقا اا(1)م رب،اونموا
ز  االإإإ طا،شإإإ ملادلثامملا ؛افثلثا ادادبا لإإإ ط؛ا،مقثلثامعا الصإإإاامقثلثك؛اف   ت  ا
لإإ طا،شإإ ملا عا الإإ  ا ا،لصإإاالإإ ط؛ا سإإنطامقسإإ طامقسإإ طام نىاشإإ ملااازناالبا

مقسإ امامأللاعبالصإاالإ ط؛اف ذمااسإو اقاالصإاالإ ط افظ نا كامقخإ ملامملضإ هما زا
ا.ا(3) لصافا انالةا سعب

مسا اهمكا،ما تاك؛ا   تا  اممهااا صإإإإإإإإ   اا،اامبا ااةلىا ا  االصإإإإإإإإاامملا ؛امثا  ن 
ق ازبالإإإإتبالصإإإإ  اما  داز  االإإإإ  اك؛ا لإإإإنو  اا،مضإإإإن امأللاعبامق اق بااارنجا

مأل،زالإإإ طا،دلث؛اف صإإإ  ان امق صإإإا؛ا صإإإلارال باق امملا ؛اق  ازباقهالإإإ طااا
زبامق  تكالإإإإإإإإإ  اكا،دلثاك؛ا،قااناكا االإإإإإإإإإ  اك؛افاا  داناكا االإإإإإإإإإ  اكا   تا

ا.ا(4) لاعب افاقس  اكامقنمدامكاقالامقامب؛ا،مهاالاعامملا 

 

ً ازبا دلإثامقدنإبام هكاا هعازإاا  إ  ادادإب األكادلإثامقتسإإإإإإإإإإإإإإعإبادادإب؛اللن ازنإاملازإاا  إ  ا ل
اقهازاا    امقامب.اف  هكا   امد اكام لملا،،م اامقامب.اا1= 2-3مجلبازاا    ؛ا

-1/165؛افت امقننم مسا181-2/180،قها ةطاممل اقجام سإإإإإإإإإإإإإاا بمسا)ملظنمسااامبام اممبمسااا(1)
ا(.148-2/147؛امقع  امقفاد مسا166
ازاااكامملعنهفكامايلدامنتض  اامقس اق.ااا(2)
اقتهض   اا نه مسا(3)

اش1ه+ا4ا= مش؛امقدنبا= مقامبااااااااااااااااااااا
1ف ذماناكاااااااااااااااااااااا

2ش؛ا،1ه+ا1ت ااا3
اه3ت ااا3

1ف كااااااااااااااااااااااااااا
1تا اا3

اهاا3(ا2
اه.اختتصنمس1.5ش ا1ه+ا1 يمساااااااااااااااااااااا

1ش ا1اااااااااااااااااااااااااااااااا
اه2

زبا يا كامأللاعبا لإإ طا،لصإإاا سإإا،يا سإإعبا لصإإاا؛ا، ذماناكامقامبالصإإاالإإ طاف ها،م اا
ا سعبا لصاا.اا

ا هلدامملسنقبمسا(4)
ا
ا
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، كا   تامخس امملا ؛افنقوامقس  كامقل مبا اازبامقستب؛ا،مضن امأللاعبامق اق بااا
م نملامق يا    ها،قهامري س؛ام ل اةخإإإإإإإإإإإنمبا   تاق  از  اارال ب؛اا[/ ا32]رنج

م نىامد ااةخإإإإإإإإإإإنمساقل  ةامأل نىاز  االإإإإإإإإإإإتب؛ا،ق  ا،م اازبامألاهمبادادب؛ا، ذماناكا
قأل نىااسإإإإ    االإإإإتب؛ا،ق  ازبامألاهمبااسإإإإ  هادادب؛اناكا  اااسإإإإ     االإإإإتب؛ا

ا.(1)،مقس  اكامق اق اكامهاامقامب؛ا،مهااةخنامملا 
 

  

 

ا6ا
ا1ا  
ا1ا م

ا4اا تاكا
اانمنبامقع  مس

؛اق اا8= 2(4لضإإإإإن امقسإإإإإ امامق اق بااعاالصإإإإإ  ا إإإإإا  بامقامبااارنجامق سإإإإإنامق يا    همسا
(اقالام نملامملن هذا)مق صإإإإإإإا(ام نىا لاعب؛النسإإإإإإإ  ااةلىالإإإإإإإ اماا8مجلبامقدنب؛اللن ازبامقدنبا)

ق ازناملازااا2= 2(1؛الضإإإإإناهااالإإإإإ اماما  دمسا1= 4ا4مقسإإإإإ طامقهم امسامق اقكاهنجا صإإإإإبا
ً ؛اللن إهازبامجلإبازإاا  إ ت؛ا،ق اقإاا  إ تالصإإإإإإإإإإإإإإاامقدنإبا،قها لاعإبمسا ق ااا2= 2-4  إ  إها ل

2زنالازاا    هامقامب.ا،مهاالاعامملا  األكا
ا.14ا=  8

دنب؛اللن از  ااق امجلبامقا20ا= (5(ارنجام نملا)4؛ا4لإإإإإإإإإإإ اماما  د ا-مجلبامقسإإإإإإإإإإإ اماا(1)
2قالامق سإإإإإإإنامملن هذا)

(اق ا صإإإإإإإبامقسإإإإإإإ ط(الإإإإإإإ اما3)ا= (4(ااامقسإإإإإإإ امامق اق با)12(ام نىا)5
ً ؛اللن إهازبامجلإبازإاا  إ تا،قها)ا6ا= (2ما إ دا) 2(األاإاا8ق ازنإاملازإاا  إ  إها ل

-8مملإا مساا5
2ق ازناملامناا   تامقامب؛ا،مهااةخنامملا  األكاا2ا= 6

1ا= اا20
ا.10
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ا.(1)مق  ىباا الفصل الثالث: 
مابا،ا ةاملت  اامقدنب؛ا،للان ا،م ااز   ااةلىا إإإا  هالاعازاا    ؛افه إإإ ا

فإإاقونموااازعنفتإإهمسا كاععإإ ازإإااملت  إإهامالابا لاعإإبانإإ از   إإاا زا نإإهازباممللممل.ا
 ش امل؛ا،زااملت  ةامق  ةا لاعبالكلل؛اف ذماللامالاباةل  االاعازااملت  ها،   از  االاعا

دبا ش املا،لم ال؛ا،ااماقاادادبالكللا،ش مل؛ا،زعلهما كا نهاملت  تها ص اااما ادا
عخباازاازع االإإإتبالكللا،شإإإ تاك؛ا،ق ا ع ماازاازع اازث ازاازعه؛ا،ضإإإم زثاا ن ا؛افضإإإْ
 عا ادادبا شإإإإإإ املا،لم ال؛افتسإإإإإإنطالم الم ااام الا،شإإإإإإ تكااخإإإإإإ تك؛ام نىازع اامخسإإإإإإبا

لكلل؛ا،ق  بامقام الا،م ا؛ا،مجلباالكللا عا اشإإإإإإإإإ تا ؛افعنف اا كاق  بامقخإإإإإإإإإ ملامخسإإإإإإإإإب
مساملت  امالابامقعخإإإإإإإإإإإنمب؛ا(2)مقدنبا لاعبا شإإإإإإإإإإإ املا، لاعبالكلل؛افت هكا لاعبا،ةخإإإإإإإإإإإنمب

 

ىْباا(1) ؛ااضإإإإإإطامق هكمساملإإإإإإطاقل   ه ؛ا،ا امقخإإإإإإ ملاا ا مسا    اق نم .ا،ممل ت م مسامق يا   اامق إُّ خب
؛اا2/323؛امق ظطامملسإإإإإإإإإتع  مسا6/173؛اهت م امقلغبمسا4/59مقن نا،مقغل بازعامقعلطااه.ا)مقعكمس

ا(.اا627 /2مملص ا اممل لمسا
مسا،ق ا كام ت  امقهلدبامقدنب؛انامنلان ا، سإإإ ىازسإإإاد امق  ىبا،م إإإوا ا مساملت ا امقهلدبامقدنب.

؛اا2/187،م ااةلىا ا  هاإنملم امماا     اف ص ان ا،م اا زا نهازباممللممل.ا)اامبام اممبمساا
ا(.2/167مقع  امقفاد مسا

اقتهض  اذقرا نه مسااا(2)
ال4ش؛ا،زااملت  تهامق  ة اا4اازااملت  هامالاب ااااااااااااااااااااااااا

1ف ذماللامالابااااااااا
اش1ل+3ل؛ا،ناكازع امسا1ش+3ل؛اناكازعهمسا1ش؛ا،   از  امسا4

اش2ل+6، وامق نناقهاضعاا وامأللثى؛اف همسااااااااااااااااااااااااااا
ال.اختتصنمسا1ش+3ا= ش2ل+6،م ا  امعا ازاازعهمساااااااااااااااااااااااااا

اش2-ش3= ل1-ل6اااااااااااااااااااااااااااااااااا
اش1ا= ل5ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا.1ا= ؛ا،ق  بامقام ال5ا= فن  بامقخ ملااااااااااااااااااااااااا
ا.24ا= (1(4(ا+)5(4ل؛ا يمسا)4ش+ا4،مجلبامقدنبمساااااااااااااااااااااااااا
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،ملت  ةامق  ةا لاعب.اف ذما ةواقاامخسإإإإإإإب؛ا،   از  اا،م ام ا إإإإإإإالازعهالإإإإإإإتباةخإإإإإإإن؛ا
ا(2).(1)،زع اارال ب

  

 

؛ااااا188-2/187؛ااامبام اممبمساا6/82قواق كمسا؛ال،ضإإإإإإإإإإبام6/580ملظنمسا)مقخإإإإإإإإإإن امق  لمساا(1)
ا(2/168مقع  امقفاد مسا

"امقفصإإإإ امقنماعا،مريازسامتعلناكا سإإإإاد اامس-،ق السإإإإخبافنماد-اازشااامأل إإإإ م إاملاااا(2)
مقنلا،مملسإإاد اممللن اتافدنت ا ام تصإإالم ؛ا،قنلبامقع  اةلىامقنل؛ا،  نملاممللن ات اف لها ناماذننا

ا نثنقا".
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ا.(2)امملعاايد؛ا،ق ازساد ا(1)مقعهملاا الفصل السادس:
قاقةا  لىاقنهمامنتسإإ هكاممللمملمساالا عالهمامقنسإإ باف ينا  لى؛اف كا،قاتا

 ا(3)ذننم ا،لمل؛ا، كا،قإاتا لثىا ا نمل؛ا، كا،قإاتاذننم ا، لثىا،لملامقإ ننال،كامأللثى
ا.ا(5) اامأل ا،مالابا(4)ف   ام،إبان اةص ب

 

؛اقغبمسازباةانامق اما،ةهن؛ا يمسا ف ازع ا ؛ا،ةهنامقخ ملا،مةتانمسا ع .اامقعهملاا(1)
،مقعهملااامق اممسازاامعسإإإإإإإإإإإناف طازع ا .امنا مسامةتاناةل هامألزن؛ا يمسامقتهى.ا)ملظنمساهت م ا

ا(.2/438؛امملص ا اممل لمسا4/187؛ازنام سامقلغبمسا3/1047؛امقص ا مسا3/52مقلغبمسا
ا؛ان ااذننامملؤقا.،منصااصااق اازساد امملعاايد

؛اقغإإبمسازباة  ؛ا،مقع  مسا ااامق  إإاك؛ا،مملعإإاايدمسا كا فاا اماالام تإإاىاقإإه.امنإإا اامملعإإاايدا(2)
 اف ااا إإإع باا، نه مسا ايما،زسإإإاد امملعاايد.اهإ هقالام تاىااا قنىاةل هانازا ااةاايافاكا إإإا  همس

؛اقسإإإاكاا2443-2442 /6؛امقصإإإ ا مسا3/165؛اهت م امقلغبمسا2/272مملعاكد.ا)ملظنمسامقعكمسا
ا(.39/136؛ااتجامقعن،سمسا15/112مقعن مسا

ا،منصااصااق اامألقغاما،مقتع  بااامملساد امقفنض ب.
،مقنإإادلإإبامزن دا خاممل إإة؛افإإاابامألخاا؛ا ،اماباةطاة إإا ااف إإ مالإإإ ا لا قإإا ا زإإامام نزكمسا"ا(3)

ا(.9/349".ا)اامبامملول مسامنمل؛ا،الاش ملاق  ةامألخا ا 
اناألخا،مابامألخا،مقعطا،مابامقعط.اف  ةاقؤالملازباذ،يامالل ام؛ا،ما  طاةص ب.اااا(4)
ألكا،قاام،إبامأل مسا خا ،ا  ة؛ا،،قاام،إبامالابمسامابامابا ،اا إةاماب؛ا،ةلىان ا نإامناا(5)

؛افت اا3/28؛ا لإإإإإإإإإوامملواق مسا6/92؛ال،ضإإإإإإإإإبامقواق كمسا6/590منمل.ا)ملظنمسامقخإإإإإإإإإن امق  لمسا
ا(.2/103مقننم مسا
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؛ا، كا،قإاتا لثىا ا نمل اف إ  ا ، كاقإاقإةمسا كا،قإاتاذننم ا ،اذننم ا، لثىا،ًل
؛ا ،ام،إإإبامالابا،اامقهلدإإباا تإإاكازبا(1)م،إإإبا ااممل إإةا،اامقهلدإإبا  تإإاكاشإإإإإإإإإإإإإإن نتإإاك

ا.(2)مقصل 

 

ا االلتغنمقامأل تكامقثلثك.ا، هلقامس-مأل ةاأل -فتسنطامأللثىااا(1)
ا ،ال مساةلىا كاول ااذننمس

ا3ا
ا2ا  تاكاشن نتاكا

ا1او ام،إبا  ا) خاأل (
اًل ا مساةلىا كاول ااذننا، لثىمس

ا9ا 3(3ا
ا6ا2ا  تاكاش

ا2ا1او ام،إبا  ا) خاأل ا،  ةاأل (
ا1

ا لثىمسًقثا مساةلىا كاول اا
افنضا ا،للم اا3/2ا

ا2ا  تاكاش
ا-او ام،إبا  ا)  ةاأل (

ا
فلل  تكامقثلثاك.اف كاناكام   ااا تك؛ا،مزن دامابا از اف  مالإ ا لا  قا ا زامام نزكمسا"اا(2)

 لثى؛ا ا نمل؛ا، كانإاكام  إ اذننم؛افلإهامق إاق ؛ا، كانإاكاذننما، لثى؛افإاق إاق اا    إااقلإ ننازثإ اا
ا(.9/348)اامبامملول مسااا."مأللث ك صا

قسإنهةافن امأللثىاملإتغنمقامأل تكااا،قا امقخإ عامننايامأللصإاليمسا" كا،قاتا لثىاالا نمل ا
ا(.3/28".ا) لوامملواق مسامأل،ز؛ا،مق  تكااامقثال بامقثلثك
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؛ا، كا ،قإإاتا،قهاقإإاقإإةمسا كا،قإإاتاذننم ا امنمل؛ا، كا،قإإاتاذننم ا، لثىا امًن
؛ا ،ا(2) اف إ  ا زإاامزن دا ااممل تإب؛ا،قإاا ننإةاممل تإبام،إإا ا، زإا ا،  همباألم(1) لثىا،لدإة

اا.(1)مزن داما  اا،قاا ننةام،إا ا، اهمبا،ا تا ا

 

ا،ذقراألكامأللثىااامملسنقتكا اافن ؛اف عا ا اا اااريلقااف سنطااللتغنمقامقدنب.اا(1)
ف إ  امزن دازإا إةا، لفإةام،إإا ا، زإا ا،  همباألما،م،إإبا ا  إاا  لى افإ كانإاكام  إ اذننم ا ،اا(2)

ه ااذننم ا، لثىاناكاةصإإإإإ بافسإإإإإنوااقالإإإإإتغنمق؛ا، كاناكام   ا لثىا،م ادافن ا اامق صإإإإإاافتع
امملسنقبازبالتبا زا سعب؛ا، كاناكا ُلث كافن ا  اامقثلثاكافتعه ا زاةخند؛ا، هلقامس

ا ،ال مسا كاناكام   اذننم ؛ا ،اذننم ا، لثىمس
ا6ا
ا3ام،ج
ا1ا م

ا2ام همباألم
ا-او ام،إبامأل مسا) خاأل (ا ،ا) خاأل ا،  ةاأل (

اًل ا مسا كاناكام   ا لثىمس
ا9←6ا
ا3ام،ج
ا1ا م

ا2ا  همكاألم
ا3او ام،إبامأل ا)  ةاأل (

اًقثا مسا كاناكام   ا لث كمس
ا10←6ا
ا3ام،ج
ا1ا م

ا2ا  همكاألم
ا4او ام،إبامأل ا)  تكاأل (

ا
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امج عإإا  ا ،قهاقإإاقإإةمسا كا،قإإاتاذننم ا ،ا لثىا امنمل؛ا، كا،قإإاتاذننم ا، لثىا،ًل
ق له؛ا، لااممل ةا زا ا،إام ا،  تا اشإإإإإإإن نب اف اااف   ام،إبا ااممل ة؛ا،قاازاتا اه ا

ذننم ا ،ا لثىاف ها خا ،ا  إإةازبامأل ؛اف  هكامق إإاق ااعإإاافن امألماا(2) كا،قإإاتا
اكام اا،مأل ةا،مملهقهل؛انا سإإإإإدلامأل ةامقخإإإإإن نبامج عا صإإإإإبامملهقهلاذننم اناكا ،ا

مألم؛اف  نىا نثنازباا لثى.ا، كا،قإإاتاذننم ا، لثىا  إإ ام إإاادلإإثامق إإاق ااعإإاافن 
مق صإا؛افتن  امقخإن نبامق صإا؛ا،مق اق ااكامق ننا،مأللثى.ا،  إل اازبالإتب؛ا، صإ ا

 

فللن،جامقناعادادبازبامد اةخن؛ا؛اا؛ا، اهمب؛ا،ا تا ام،إا ااف   امزن دا لفة قا ا زامام نزكمسا"اا(1)
،قألاهمبامقسإالإاكا لاعبا،مملسإنقباةادلبازبامد اةخإنا زادادباةخإن.ا،ق  ا،قل  ةامق صإاالإتب؛اا

؛اام از امزن داما  ا؛اف كاإاملتاأبلثى؛افن ا اامقسإإإإإإاسا   لبامقثلثك؛ا، عه ا زامخسإإإإإإباةخإإإإإإن
(.ا،ملظنمس)امقت فإبا9/348".ا)اإامإبامملولإ مسا، كاإإاملتااإ نن؛ا ،اذننا، لثىافااشإإإإإإإإإإإإإإ ملا  إا

اامساا(.ا، هلق235مريلمبمساا
ا ،ال مساةلىا كام   اذننمس

ا13←12ا
ا3ام،ج
ا2ا  
ا2ا م

ا6اا ة
ا-او ام،إبامابا)ماباماب(

اًل ا مساةلىا كام   ا لثى
ا15←12ا
ا3ام،ج
ا2ا  
ا2ا م

ا6اا ة
ا2او ام،إبامابا)ا ةاماب(

ا
ا يام،إبا ااممل ة.ا(2)
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زبا لاعبا،مخسإإإإإكمساقألمامقسإإإإإاسا سإإإإإعب؛ا،قلااامخسإإإإإباةخإإإإإنادلثامق اق ؛ا،قلخإإإإإن نبا
لإإ عبا لإإ طا،لصإإا؛ا،قألخا،مأل ةازبامأل امد اكا،ةخإإن،كا،لصإإا؛انامنلمكاةلىا

عباةخإإإإنا،لصإإإإا اف  صإإإإ ازع اامق صإإإإاالإإإإ عبا،ةخإإإإن،كامقخإإإإن نبامتامامق صإإإإاا سإإإإا
ا.(1)ل  ا ؛ا،قألخاقأل ال  اك؛ا،قأل ةاقأل ال ط

 

؛ال،ضإإإإإإإبا6/590؛امقخإإإإإإإن امق  لمسا9/349،ق ازبازسإإإإإإإاد امملعالد.ا)ملظنمسااامبامملول مساا(1)
ا(.ا، هلقامساا2/103؛افت امقننم مسا3/28؛ا لوامملواق مسا6/92مقواق كمسا

ا ،ال مساةلىا كاول ااذننمس
ا6ا6ا
ا1ا1ا م

ا2ااإاا
ا3ا5ا  ةاش

ا-ااو ام،إبامأل ا) خاأل (
ا لثىمسًل ا مساةلىا كاول اا

ا24ا6ا
ا4ا1ا م

ا10ااإاا
ا10ا5ا  ةاش

ا-ااو ام،إبامأل ا)  ةاأل (
اًقثا مساةلىا كام   اذننا، لثىمس

ا54ا 3(18ا
ا9ا3ا م

ا15ا5اإاا
ا27ا9ا  ةاش

او ام،إبامأل ا) خاأل ؛
ا،  ةاأل (اااااااااااااااااا

ا2ا3ا1
ا1

ا
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قإاقإةمسا كا،قإاتاذننم ا،لملا،،لدإُة؛ا، كا،قإاتا لثىا ا نملاق ا :(1)نوع آخر
ا،الا ك.

قإ  اا إةاماباممل إةا،م،إإبامابامابا  ناقإه؛ا،قإاا نماممل إةاا تكازبامقصإإإإإإإإإإإإإإلإ  افإ كاا
،قإإاتاذننم افنإإاامإت عاا تإإاكا،ا إإةامابا،ماباماباماب؛افإإاقثلثإإاكاقل  تك؛ا،مق إإاق ااكا
ً ؛ا، كا،قاتا لثىافااشإإإإإ ملا ا االلإإإإإتغنمقاا قامقصإإإإإل ا مقنادلبا،ما  اامقعصإإإإإهابا دا

ا.(2)فن امق  اتا

 

؛ال،ضإإبامقواق كمسا6/590؛امقخإإن امق  لمسا350-9/349ملظنا زثلباذقرمسا)اامبامملول مساا(1)
ا(.235؛امقت فبامريلمبمساا2/103؛افت امقننم مسا3/28؛ا لوامملواق مسا6/92

قا امق اإهليمسا"  إإإإإإإ امملسإإإإإإإنقبازبادادب؛اقل  تكامقثلثاكالإإإإإإإ  اك؛ام نىالإإإإإإإ ط؛اف كا،قاتااا(2)
اق ا ً ؛افتصإ امملسإنقبازبا سإعب.ا، منااةصإ  ا األاااا ةاماباام  لىاذننم اةصإ  اا،،ًل مامقسإ طا دا

ممل ة؛ا،قهاماباماباماباممل ة؛ا،الاشإ ملا اازبامقثلثكاف عصإ  ا.ا، كا،قاتا لثىا ا نملانلتامها ا
اللإإإإإت  ا امقثلثكاقل  تك؛اف كاُ،إااةا إإإإإ ا   امقسإإإإإ طامق اق ؛ا، الاللاةلىامق  تك".ا)مقت فبا

ا(.ا، هلقامساا2359مريلمبمساا
ا ،ال مساةلىا كام   اذنن

ا3ا 3(3ا
ا6ا2اا تاكا

ا1ا1اا ةامابا،ق ام،إبامابامابا  ن
ا2ااول اا)ماباماباماب(

اةلىا كام   ا لثىمس
ا2←3ا

ا2اا تاكا
ا-اا ةامابا،ق ام،إبامابامابا  ن

ا-اول اا)ا ةاماباماب(
ا
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،قهاقإاقإةمسا كا،قإاتاذننم ا امنملاقها،الا ك؛ا، كا،قإاتا لثىا،لد إا.اف  اا إةا
 افإإ كا(1)ماباماباممل إإةا،م،إإإبامابامابا  ن؛ا، ننإإةاممل تإإبام،إإإا ا، اهمبا،]ا إإةاماب[

،قاتاذننم افااشإإإإإإإإإإ ملاقها،الاألزه االلإإإإإإإإإإتغنمقا لم امقفن، امملا ؛ا، كا،قاتا لثىا
،ق امقهمقإإإإاد؛ا،  نىاااللإت إإإإاا،ق امملهقهلد؛اامإت عازعامملإإإإ نهلمباا إإإإةاماباماب

ا.(2)ف فن ا  ا؛ا، عه امملسنقبازبامد اةخنا زامخسباةخن

 

؛ال،ضإإإإإإإإإبامقواق كمسا6/591)مقخإإإإإإإإإن امق  لمساا.املظنمساامقصإإإإإإإإإهم ازاا د ته،ااامأل إإإإإإإإإ مساا ة؛اا(1)
ا(.2/103؛اف  امقننم مسا6/93

ا هلقامساا(2)
ا ،ال مساةلىا كام   اذننمس

ا13←12ا
ا3ام،ج
ا2ا  
ا2ا م

ا6اا ةاماب
ا-اا ةامابامابا از ازبامابامابا  ن

ا-اول اا)ماباماباماب(
اًل ا مساةلىا كام   ا لثىمس

ا15←12ا
ا3ام،ج
ا2ا  
ا2ا م

ا6امابا ةا
ا1ا2اا ةامابامابا از ازبامابامابا  نا

ا1ااول اا)ا ةاماباماب(
ا
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،قهاقإإاقإإةمسا كا،قإإاتاذننم افل امقث با،مق إإاق اقإإه؛ا، كا،قإإاتا لثىافإإاملإإا اا  ا
 ن،إتها،ا   اامقسإإإإهمب؛ا، كا لإإإإنوةاز تا افل امج عامملا .اف   امزن دا ةتنةاة ام ؛اناا

،زإإاتاة  إإاا،ق ا  لى افإإ كا،قإإاتاذننم ا إإاامقث با،مق إإاق اقإإه؛ا، كا،قإإاتا لثىافل إإاا
فل إإاامج عامملإإا اا[/ 33]مقعصإإإإإإإإإإإإإإهاإإب؛ا، ذما قنإإةاز تإإا اا(1)مقث بامقن،إ إإبا،مقناعا،مقث ب

ا.(2)مقعصهاب
،قهاقإإإاقإإإةمسا كا،قإإإاتاذننم ا،لملا، ا لمل؛ا، كا،قإإإاتا لثىا،لدإإإةا كال،اإإإا.ا

 افإ كا،قإاتا(4)ف  لإةاز إها(3) ةتنإةاة إام ا ،ا زإبانا ن،إإةاأب  امقعت وف إ  امزن دا
ذننم اناكامابا   امقعت وافلملامقتعصإإ  ؛ا، كا،قاتا لثىانالةاا ةا خامقعت وافلطا

ا.(5) نده؛ا، ندها ز اامملعتنب

 

ا يامق اق ااعاار  اا،لصاامق  ة؛افتن   ا عص  ا  األااازهال ه.ا،م   ا اااهامق صا.ا(1)
اا الاعهامق  ا ؛ا،مق اق امقعصهاب األااازعتنته.ا، هلقامسااا(2)

ا ،ال مساةلىا كام   اذننمس
ا8ا

افنضا اا1ام،إبا،ق ازعتنب
ا7اول اا)ماب(

اًل ا مساةلىا كام   ا لثىمس
ا8ا

امقعصهاب(3فنضا ا+1)ا4ام،إبا،ق ازعتنب
ا4اول اا)ا ة(

؛امقتلخ لااا2/103؛اف  امقننم مسا6/93مقواق كمسا؛ال،ضإإإإإإإإبا6/591ملظنمسا)مقخإإإإإإإإن امق  لمسا
ا(.1/398ةلطامقفنمد مساا

ا(.9/350 ،اة ه.ا)ملظنمسااامبامملول مساا(3)
؛ا يمسازإاتامقن،جامع ا خامقعت و؛انازإاتاةت ن إا؛اناميهتامملعتوااعإاازإاازإاتام،جامملعتنإبا(4)

؛ااإامإبا1/399ةلطامقفنمد مسافإاقدنإبامققامنملا نسإإإإإإإإإإإإإإ   إإااق ا ننإبامقعت و.ا)ملظنمسامقتلخ لااا
ا(.2/103؛افت امقننم مسا3/28؛ا لوامملواق مسا9/351مملول مسا

ا، هلقامسا(5)
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،قهاقإاقإةمسا كا،قإاتاذننم افلإهالم إال؛ا، كا،قإاتاذننم ا، لثىافل  إاالم إال؛ا، كا
 لثىافل اادادبالكللا،لصإإإإإإإإإإإإاا،رب.اف   امزن داماباممل ة؛ا،مقهلدبام،إبا،ا ةا،قاتا

، اهمك؛ا،مقدنبا لاعبا،ةخإإإإإإإن،كالم الم  اف كا،قاتاذننم ا ،اذننم ا، لثىاناكاةصإإإإإإإ ب؛ا  اا
ا.(1)مق امملا الم ال؛ا، كا،قاتا لثىافل اامقساسافنضا ا

 

ا ،ال مساةلىا كام   اذننمس
ا4ا

افنضا اا1ام،إباق امملعتنب
ا3ا(اا-ممل ة-ول اا)مابا خامقعت واا

اةلىا كام   ا لثىمس
ا4ا

ا عص  ا (3فنضا +ا1)ا4ام،إباق امملعتنب
ا-ا خامقعت و(ول اا)ا ةاا

ا
ا هلقامساا(1)

ا ،ال مساةلىا كام   اذننمس
الم الم ا24مقدنبمساا24ا

الكلل3ا3ام،إب
الكلل4ا4ا  
الكلل4ا4ا م

الم الم ا12ا12اا ة
الم ال1ا1او ام،إبامالابا)ماباماب(

اًل ا مساةلىا كام   اذننا، لثىمس
 = 72ا24ااا

1
ا3

الم الم ا24مقدنبمساا72ا3(24ا
ا3ا9ا3ام،إب
ا4ا12ا4ا  
ا4ا12ا4ا م
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ً مساالا عالهمافإإازن فاريإإاد إإب؛ا كاقإإا الإإإ اقنهمامنتسإإإإإإإإإإإإإإ هكا: (1)نوع آخر زلم
ال،ين.اف إإ ماةلىا،إ كمسا  إإامهإإامسا كا نإإالإإةاز تإإبا،لدإإُةا ك؛ا، كانإإالإإةا  إإبا،لدإإةخب

،زع  إإاا ما،  تإإاكاألاهمب افإإ كانإإالإإةاا(2)م هكا  إإااممل إإةاألا إإه؛ا،م،إتإإها  تإإهاألزإإه
.ا(4)؛ا، كانالةا  باف هافنضإإإإإإإإإإإإإ ا؛ا،الاشإإإإإإإإإإإإإ ملاقه(3)م،إتهاز تبافاقسإإإإإإإإإإإإإاسامق اق اقه
ل   إإامسا كام هكا  إإااز تإإب ا ألا  إإاال  ا  ت إإاازبا ز إإا؛ا، إإاا  إإةا  نىازبا ز إإاااً،

ا.(5)، ما،م،ج

 

ا12ا36ا12اا ة
2قااباا3ا1او ام،إبامابا)مابامابا،ا ةاماب(

الم ال3
1قل  ة

الم ال3
الم الا1فل  ااا

ا
ا

؛ا لإإإإوامملواق مساا6/93؛ال،ضإإإإبامقواق كمسا6/591ملظناق مامق هعا، زثلتهمسا)مقخإإإإن امق  لمساا(1)
ا(.2/104؛افت امقننم مسا3/28

ا يمسام،إتهامقغاد باق ا  ةاممل ةاألزه.ا(2)
امقعصهاب.ا(3)
االلتغنمقامقفن، امقدنب؛ا، هلهتامسا(4)

ا6ا6ا
ا1ا1ا م

ا4ا4ا  تاكاشن نتاكا
ا-ا1امقناد ( خاأل ا)قهاا

ا1ا-ا  ةاألما)ق امقن،إبامقغاد ب(
اةلىا كامقغاد با  باةلىا كامقغاد باز تبا

ا
ا، هلهتامسا(5)

ا6ا6ا
ا3ا3ام،ج
ا1ا1ا م
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،قهاقا مسا كانالةا  با،لدةا كال،اا؛ا، كانالةاز تبافااشإإإإإإإإإإإ ملايلا،الا ا ا
ف إإ ما  هامزن داأل ال  ا  ت إإااألز إإا؛ا،قإإاازإإا إإةامملن داةبام،جا، ما،إإإاا،قإإ مب؛ا

  بافللن،جامق صإإإإإا؛ا،قألمامقسإإإإإاس؛ا،مق اق ااكام اا،مألخ؛ااممأل ةاقألف كانالةا
ا.(1)، كانالةاز تبافللن،جامق صا؛ا،قألمامقثلث؛ا،قلااامقساس؛ا،الاش ملاقألخ

،قهاقإا مسا كانإالإةا  إبا،لد إا؛ا، كانإالإةاز تإبا ا لمل اف هاماباةطاممل تإبا،م،جا
ا.(2)ا ت اامقغاد ب؛ا،مقهلدبام،جا، ما، خاألم

 

ا-ا1ا خاأل ا)قهامقناد (
ا1ا1ا  ةاألم

ا1ا-ا  ةاألماق امقن،إبامقغاد ب
اةلىا كامقغاد با  باةلىا كامقغاد باز تبا

ا
ا هلهتامسا(1)

ا6ا6ا
ا3ا3ام،ج
ا1ا2ا م

ا1ا1اإاا
ا-ا-ا  ةاألمارياد ب

ا1ا-ا خاأل اقهام،جامقغاد ب
امقغاد با  بامقغاد باز تبا

ا
ف ذمانالةاز تبامسإإإإإنطااللإإإإإتغنمقامقفن، امقدنب؛ا زاا ذمانالةا  باف ااا،ا امألخاألم؛ااا(2)

اف  نىااعاامقفن، ال  اكا   مهاام،إ اا،قهاماباةطاممل تبا عص  ا .ا، هلقامس
ا12ا6ا
ا3ا3ام،ج
ا2ا2ا م

ا-ا1ا خاألم
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مزن دا،م،إ إإإاا  إإإ مادادإإإبا لمعاممللممل؛ا،  نىا،م،إ إإإاا  إإإ ما :(1)وع آخرن
ألما،ما اةط؛ا  إامهإاا خاألما،قهاا(2)لاعإه.ا إإإإإإإإإإإإإإهل إهمسا لفإةامزن دا  تإا األ ا،]  تإا [

م،جامأل ةاقأل ؛ا،ما نام،جامأل ةاقألم افلأل ةازبامأل امق صإإإإإإإإا؛ا،قأل ةا
ا.(3)،مق اق ااكاما امقعطامقسهمبزبامألما،مألخازبامألمامقثلث؛ا

م،إاكا   مادلث امملا ؛ا،م،إاكا  نمكا   مادلثه.ا إإإإإإإهل همسا اهمكا،ا ةامابااا
ا.ا(4)ل ا امابامابا  ن

 

ا6ا-اا ةارياد ب
ا1ا-اماباةطاقهام،جامق  ةامقغاد ب

امقغاد با  بامقغاد باز تبا
ا

؛ا لإإإإإإإإواا6/93؛ال،ضإإإإإإإإبامقواق كمسا592-6/591ملظناق مامق هعا، زثلتهمسا)مقخإإإإإإإإن امق  لمساا(1)
ا(.236-235؛امقت فبامريلمبمساا2/104؛افت امقننم مسا3/28مملواق مسا

ا.مقصهم ازاا د تهاامأل  مساإاد.ا،اا(2)
"مسامقسإإاسامقفنضإإ باأللها3"ا،م،إ اا   الاعامملا ا"6فاأل ةاقأل ا   تالصإإاامملا ا"ا(3)

ا".9خاممل تباألز اا،لصاامقساسامقعصهاباأللهاماباةطاممل تب؛اف  هكا   مادادبا لمعامملا ا" 
"اف  هكا   مالاعا1"ا،م،إ اا   الصإإإإإإإاالإإإإإإإاسامملا ا"2،مأل ةاقألما   تالإإإإإإإاسامملا ا"

ا".ا، هلدامملسنقبمس3مملا ا"
ا12ا= 2(6ا

ا6ا3ا  ةاأل 
ا2ااكا ،اللامألمالصفك2ا  ةاألم

ا خاألماا2)ا3ااألماقهاماباةطام،جامأل ةاأل  خا أللإإإإإإإه
األلهاماباةط(1+ ا

ا1ااكاما امقعطالصفك1اماباةطاقهام،جامأل ةاألم
ا

قا امق اإهليمسا"فاألاهمكام،إاكا،  اادلثامملا  األكاق  از   اامقساس؛ا،ا ةاماباممل ةاااا(4)
،ماباما هاما نام،إاكا،  اادلثاامملا  األكا  اامق اق ؛ا،  إإإإإإإإإإإإإإ امملسإإإإإإإإإإإإإإنقبازبالإإإإإإإإإإإإإإتب األكاف  ااا
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ازا از ةالصفك؛اقهالإ ام، جاما هاما با   ها،زا ة ا.ا(1)لإ ا،ما ها،ًل
ازا از ةالصإإإإإإإإإإإفك.ا إإإإإإإإإإإهل همسامزن دازا ةاةبا م،جاقهاماباةط؛ا،ا ةالإ ا،ما تها،ًل

ا.(2)ز ه
ً ؛اف  امقصهلداممل نهلدا،قاا ننةاما تك ازاال اا    اا دا ا.(3)لإ ا،ما تا ا،ًل

 

باامقسإإالإإكاقألاهمب؛افل  اامقسإإالإإاكامد اكام نىا لاعب؛اةلىادادبالؤ،ساالا  نسإإط؛اف ضإإن اداد
االإإإإإتبااث ال باةخإإإإإن؛ا،ز  اا صإإإإإ ؛افلألاهمبامد اكااادادبااسإإإإإتب؛ام نىامد ااةخإإإإإنمساالابامالاباا

ا(.ا هلدامملسنقبمس236-235رال ب؛ا،ق  ةامالابا لاعب".ا)مقت فبامريلمبمساا
ا18ا= 3(6ا
ا3ا1ا  
ا3ا1ا م

ا8ا4اا ةاماب
ا4ااماباماباقهام،جاا ةامالاب

ا
ف   امزن دازا ةاةبام،جا،ةطاقها اهام،إ ا؛افن،إ اا   الصإإإإإإإإإإاامملا افنضإإإإإإإإإإا امقن،إ ب؛ااا(1)

ا، اه ا   امق صاامق اق امقعصهاباأللهاةطاممل تب؛ا، هلدامملسنقبمس
ا2ا
ا1ام،ج

ا1اةطاقها اهامقن،ج
ا

افلل  ةامق صا؛ا،قلن،جا،قها اهامق  ةامقناعافنضا ؛ا،مق اق ا عص  ا .ا، هلدامملسنقبمسا(2)
ا4ا

ا عص  ا (1فنضا +اا1)ا2ام،جاقهاماباةط
ا2اا ةاز ه

ا
افلل  تكامقثلثكافنضا ؛ا،ألا  با،قهام،جاممل تبامقناعافنضا ؛ا،مق اق ا عص  ا ؛ا، هلهتامسا(3)
ا
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ً .ا إإإإإإإإإإإإهل همساا تااما كااال ا امابا خا ،امابامابا لإ ا،م،إتا ا،لدهمامملا ا دا
ا.ا(1)ماب

ازإإاال اا    إإاالصإإإإإإإإإإإإإإفك.اف إإ مالإإإ ام،جاما تإإهامابا   إإه؛اا(2)مزن دا،]ما  إإا[ ،ًل
؛ا،زإإاتامابامألخ؛انازإإاتامقنإإإ ؛افهلدتإإهاما تإإها،ما  إإاا،قهامابامابا(3)فإإن،قإإاقإإاا]ما إإا [

ا.(4)   ه
  همكاأل ا، ما،لملا  امهاادادبا لمعامملا ا،ما نالاعه؛ا إإإإإإإإإإإإإإهل همساما ااةطاا

ا.ا(5)  امهاام،ج

 

ا12ا
ا عص  ا (1فنضا +ا3)ا4ام،جاقهاماباةط

ا8اا تاكا
ا

امسمقثلثامق اق ا عص  ا اا-مابامألخا ،امابامابامالاب-فل  قامالابامقثلثكافنضا ؛ا،قن،إ  ااا(1)
ا3ا

ا2/1اا تااماب
ا1امابا خ/ا ،امابامابامابام،إ  ا

ا
ااامأل  مساما ت ا.ا،قع امقصهم ازاا د ته.ا(2)
ااامأل  مساا تا .ا،قع امقصهم ازاا د ته.ا(3)
امق اق ا عص  ا .اا-،قهاما  ا-فلل  ةامق صاافنضا ؛ا،الابامابامألخاا(4)
فاابامقعطامق ياقهام،جا   الصإإإإاامملا افنضإإإإا ؛ا،مق صإإإإااما ناا  ها،اكا   هامق ياقهاا(5)

ع؛ا،م هكاقلثاينالاع.اماباةطاقل  تب؛اق  از   االاع؛اف ات عاقأل، الصإإإإإإإإإإإإإاا،لاعا يادادبا لم
ا هلدامملسنقبمس

ا4ا 2(2ا
ا عص  ا (1فنضا +ا2)ا3ا1ام،جاقهاماباةط

ا1ا1
اااماباةط
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  همكاأل ا،لملا  إإامهإإاادلث امملإإا ا،ما نادلثإإه؛اف إإ مكاما إإااةطا  إإامهإإاام،جاا
ا.ا(1)،ما نا خاألم

دادإإإبا  هدا شإإإإإإإإإإإإإإنإإإاملا،لملا  إإإاقطادلث امملإإإا ا،ما نمكامقثلإإإث؛اف طا ا إإإاملاةطا
ا.(2)م،ج  اقطا

دادبا  هدا شإإإإإناملا،لملا  اقطامخسإإإإإبا لإإإإإامسامملا ا،ما نمكالإإإإإالإإإإإه اف   ا
مزن داماتاة اا اهام  هدا،،م ااز  طالصإإإإإإإإإإإفك؛انا ةتناقا؛افتن،إ اامالابامملعتوا،زاتا
مأل ؛انازإإإا إإإةامألزإإإبا، لفإإإةام،إ إإإاامملعتوا،ما امملعتواما ن افللن،جامق صإإإإإإإإإإإإإإاا

 

ا
ا عصإإإإإ  ا ؛اف ات عاقهامقثلثاك؛ا،الابامقعطاا(1) فاابامقعطامق ياقهام،جامق صإإإإإاافنضإإإإإا ؛ا،مقسإإإإإاس 

ا عصإإ  ا اف ات عاقهادلثامملا .ا  ثام نىااعاافنضإإ  ااا مق ياقها خاألمامقسإإاسافنضإإا ا،مقسإإاس 
األا ااةص ب.ا، هلدامملسنقبمسا- يامقساس-دلثامملا ؛ا،ق  از   االصاامق اق اا

ا6ا
ا عص  ا (1فنضا +ا3)ا4اطم،جاقهاماباة

ا عص  ا (1فنضا +ا1)ا2ا خاألماقهاماباةط
ا

فللن،جامق صإاافنضإا ؛ا،مق صإااما ناا   طامقثادباف  هكاق  از  طالإاس؛اف ات عاقل يااا(2)
اقهام،جامق صاا،مقساسا يامقثلثك؛ا،قآل نمبالالاكا يامقثلث؛ا، هلهتامس

ا6ا 3(2ا
ا عص  ا (1فنضا +ا3)ا4ا1ام،جاقهاماباةط

ا ا
ا1ا1اماباةط
ا1ااماباةط

ا
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،لصإإإإإإاالإإإإإإاسامقهالملامملهل،مل؛ا،مقسإإإإإإاسامق اق ااكااامقفن ؛ا،مقناعااهالملاممل اشإإإإإإند؛
ا.ا(1)مأل همب

لإ ازاتافهلدهام،إتها،  هقاال،كا   هاشإإإإإإن نه؛ا إإإإإإهل همسا كاق ما  نوع آخر:
؛انازإإاتامالابامأل، ا،زإإاتا اه ااعإإا ؛ا(2)مقنإإإ ام،جاما إإهاأبمام،إتإإه؛افهقإإاتاقإإهاما إإا ا

ا.(3)زناماة امألخفددهام،إتها،  هقا األلهاماباماباممل ة؛ا،قها
  

 

ف  هكاقل ياقهام،جا،زعتواةخندازبامد اةخن؛اق امخسبا لامسامقدنب؛ا،ق  ا،م اازبااا(1)
اما نمبامد اكازبامد اةخن؛ا،ق الصاالاساف  هكا   مالاسامملا .

اف هاماباما ها،  هام،إته؛اف ذمازاتاناكاقن،إتهامقث ب؛ا،الاباما هامق اق .ا(2)
ا.ا هلهتامس(1/395ملظنمسا)مقتلخ لاااةلطامقفنمد مسااا(3)

ا8ا
ا1ام،إب

ا7اماباماباقها  هامقن،إب
ا-ا خاشن و

ا
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مزن دا،لدإإةادادإإبا م،مجازتعإإاق كازبانإإ ا،م إإاامقناع؛ا صإإإإإإإإإإإإإإإ ا إإاا نوع آخر:
لصإإإإإإإإإإإإاا زهم ط.ا إإإإإإإإإإإإهل همسادادبا  هدا طازادبا،رال با،دادهكالم الم ؛اقأل، ازادبالم الا
،رال با،ةخإإإإإإن،كالم الم ؛ا،مقثاينارال ب؛ا،مقثاقثالم المك؛ا ن،إهقاا،م ام ااعاا،م اا،زا هما

ادهكالم الم ؛ا،زبامقثاينا لاعباةخإإإإإإإإإن األلهاناكازعهارال باة  ا افل اازبامأل، امد اكا،د
، صإإإإإإإإتهازبا   هارال با، لاعهك؛ا،زبامقثاقثادادبا،ةخإإإإإإإإن،ك األكا صإإإإإإإإتهازبامأل، ا

دادبا،ةخإإإإإإإإإإإإإإن،ك؛افا لبازااا[/ ا33]رال با، لاعهكا،زعهامد اكا، صإإإإإإإإإإإإإإتهازبامقثاقثاا
اا(1) ص اا سعبا،لتهك

،متصإإإهلا مضإإإا ااالإإإتكالم الم  ازعامأل، الإإإتبا،مخسإإإهك؛ا،زعامقثاينادادب؛ا،زعا
مقثاقثالم ال؛ا صإ ا اازبامأل، ا لاعباةخإن؛ا،ق  ازبامأل همبا  اا،ةخإنمب؛ا إالا

لإإإإإإتباف    ا ااةخإإإإإإن،ك؛ا،مقثاقثازعا إإإإإإا  امقثادبا لاعبا،ةخإإإإإإن،ك؛ا نملامملن داز هاا
رال باةخإإإإإنامصإإإإإلازعها لاعهك؛ا نملامملن داز هاةخإإإإإنداف صإإإإإلازع اادادهكا،قهالصإإإإإاا

.(2)مملا .ا،متصهلا مضا ااامد كا، لاعك؛ازعامأل، ا لاعهك؛ا،زعاما نمبالم المب

 

اااق  امملسنقبا، زثا اا لن امقافالب األكامملن دالف ةامج عا م،مإ ا.ا، هلهتامسا(1)
ا23اا14اا16اااا،فواتمس
ا ننت ط 
ال138

ا ننته ا8ا2(4ا
ا128

ا+8 ننته ا4
ا56 48

ا48+2 ننته ا4
ا92 42+

ا-ا-ا-اا-ا-ا-اتا128ا خ
ا-ا-ا-اتا48ا3ا3اا8ا خ
ا-اتا42ا3ا48ا3ااا2ا خ
ا23ا1ا14ا1ا32ا2ا1ام،إبا
اق  ةامملا 69ا3ااااااا

ا.اا138،قهالصااا هعا نناهتطمساا69 ا23+14+32ف ص اقلن،إبمسا
؛ا لإإإإوامملواق مساا6/94؛ال،ضإإإإبامقواق كمسا6/592ملظناق مامق هعا، زثلتهمسا)مقخإإإإن امق  لمساا(2)
ا(.اا236؛امقت فبامريلمبمساا2/104؛افت امقننم مسا3/28-29
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اب         اكت   الوصاي 
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 (2)(1)الوصاايكتاب 
الوصيييييييوع ا اييييييييء عن ال به  ايييييييامل صي  ال  زي  عل  ول ا وصييييييياي   ص صل             

ي ف و قيل    ي   يلل ل  ءيامل   (3) يلليزأ  ء و وصخ صيلض   يييييييييييييييل      يل  عيل ا ول 
 أ (4)صعطوا  عل  ووز شوئل  

 

كلن  وجودا    نسيييييييييي ع ا ي  ع ا، ويصع فءزي ء  ل ا  مل   ن نصييييييييييو    ا  طو    ل سيييييييييي     (1)
   ع ا ي  عنسيييييييي  الءلدم فإنز  وجود  ص ييييييييل    نسيييييييي ع  ي  ع   يث جو ء وسيييييييييا ي  و  جع  

 ا، ويصع  صال  ءقل   هل  يس ع ا  يثأ  
ن لغعن مجال ءصييوعي كء ييوع ءق ييلاي ء طوع ء طلاي صءل ن  ءصيي  ل الن  ي ا  ع ن  الوصييلا (2)

  ي لزأ ءءصيييو  ء ءصييي   لوزي  ها جع ز ءصيييوزي  ع ن  هل  لوزأ  اييي ءع  ن ءصييي  الايييامل  ي اي  
أصي   لد  وءصي و  ن  و ء ل  ع  ءصي أ فسيذا و ا ال صيي ي ءصيوع   صصيوز  ها ءصي ز  زي ف

ي  7/177 ييل فوييز  ن ءصييييييييييييييي  الءي ييع الواقعييع  عييل ا ول  لءي ل ا ي      ا وييل أ )ان ين الع ن 
ي الي م ا سييييييييييييي ع ون 6/116ي  ءلصوس ال غعن 6/2525ي الصييييييييييييييل ن 12/187هت صب ال غعن 

ي ا صيييييييييييييي يل  ا ي ن 395-15/394ي لسييييييييييييييلن العيون 241-240ي حتيصي  ل يل  ال ي ويزن  2/96
 (أ2/662

 عيل ا وايصي   ، يل   ع ءيع   ولي فء وريل ءيدويلي ء عيفيع قيلي   ي  ا يل ي   ءقيل هكيل الوصيييييييييييييييلا
ءكون ا وصييي  لز ءايأ   ء و  ءايت   أصي  ن ا ولي فيلن  الوصيييوع   صيييي هل  ء الءلي اليلف   

ي الي م الووييل ن 2/883ء   طييلرييل كييلل ييل ال لءسييييييييييييييذييع ا  اتأ )ان ين ال ع و      ن م ال ل ن  
 (أ3/157ي  لشو ل ق وويب ء ذ  ن 6/40ي  لصع احمل ل ن  7/2ي حت ع احمل ل ن  6/213

ي الي م الوول ن  219و ا وو ال عيصث الايييييييييييي ا ل وصيييييييييييوعأ )ان ين ال  ذعن ك لو الوصيييييييييييلا/ (3)
ي  يييلصيييع احمل يييل ن 4/66ي  غين احمل يييل ن 7/3ي حت يييع احمل يييل ن 3/29 سيييييييييييييي  ا طيييلليييبن ي 6/213
 (أ335ي السيا  الوول ن 2/174ي الع و ال لئخن 2/2ي ف ح الءيصبن 6/40

قل  ا ن قلضيييييا شيييييه عن وءةا هل  ءصيييييوع  ،ن ا و   ءصييييي  الءتيابو الواقعع  عل ا ول  لءي ل 
 (أ  2/743يوع   شي  ا،شيهوعن  ا لص ع   ا ول وأ )ا واوب الس

 ،نز   ص  ز     ل  عل ا ولأ (4)
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        ميين ا سيييي يل ع فوزي  (2)ي مث نسيييي   (1)ءكلن  ءاج ع  ء  اإلسييييالم
 يللو   ء و ،ي   وعيل   ء ل د و   ن  كيل ي  ء  أي  ء ك يلي ي  ء يد ءدصعيع  ء دصني 

أ ءوا اآلن جلئ         (3)فو ب  ن صوصييا  ز  ها   صع م  ز   ل صت    ز  عل  ووز
أ (4)ذ ع     ا  وب للز ال لقا  عل ك يزي ء ؤنع جتهو ،ي ءق يلمل دصونزي  سي ي ع   ا 

 

 خض حسخسمسحصخصمصجضحض جس مخُّٱليييييييءيييييييوليييييييز ويييييييعيييييييل ن  (1)

[أ  و  ن ل  و ، اآلصع   صييييييييييييلي 150أ ]ال ءي ن  َّجعمعجغمغمظمضحط
اإلسييالم  ، م كلنوا      لد  ا لو وع   وويص   ل  ا و   يوز دءن  يلوز ءسييلئي  قي ئزي ف ي  
هللا وعيل    وهم  ن صوصييييييييييييييوا لواليلصهم ء قيليعم ءصيون  يل  ءا  عيل الوصييييييييييييييويع ل يوهمأ )ان ين  يلصيع  

ي  273ي  يشيلد ال لي ن 2/884  ن م ال ل ن ال ع و     7/4ي الايي  الي  ن 10/5ا ط بن 
 (أ2/2ي ف ح الءيصبن 3/29 س  ا طللبن 

فءل نتسي  ءجوو الوصيوع ةصع ا وايص ي  و  في  هللا فوهل لي  ءايت فيضيل  صسي غين  ز  ن  (2)
   (أ186-8/185ي ا لء ن 4/103الوصوعي ء ءا اس ي لعلأ ان ي ا صلدي السل ءع  الن )ا،من 

وأ  مجعوا      ن  جيلو الوصييييييييييوع لي  ءايت  ن ا،قي    يسييييييييييو حمذل  ن نصييييييييييي ا يء  ن وقل  
 (أ71)السيعن ض

ن و  ملسو هيلع هللا ىلصمث  عل ل    هللا ال يائخ   آال ا وايص  ءنسيييييييي  عل ءجوو الوصييييييييوعي قل  يسييييييييو  هللا
 أءصوع لوايتو
 و  يل جيلمل   الوصييييييييييييييويع ل وايتن   / صيجيز   و داءد   سيييييييييييييييييزي ك يلو الوصييييييييييييييلا ءوي ا ا يلصي 

ن   و  ل جلمل   ءصييييييوع لوايت /(أ ءالرت      سييييييييزي   واو الوصييييييلا2870(ي  يقم )3/114)
الوصيييييييوع   و   طل   /(أ ءاليسيييييييلئا   السيييييييين اليب ي ك لو الوصيييييييلا2120(ي  يقم )4/433)

ن   و   ءصيييوع لوايت /(أ ءا ن  لجز   سيييييزي ك لو الوصيييلا6435(ي  يقم )6/158ن )ل وايت
 (أ2713(ي  يقم )2/905)

فذن  يل، ءدصعع  ء      وعل   ء آلد ا جيب   وز  ن صوصييييييييا  ز  ها   صع م  ز  ن صت     (3)
ي ا واوب  6/213ي الي م الوول ن 6/97ي يءضييييييييع الطلل  ن 7/5 ءولزأ )ان ين الاييييييييي  الي  ن  

 (أ2/745السيوع   شي  ا،شيهوعن  
ي  لصع احمل يل ن 4/66ي  غين احمل يل ن  7/2ءو ا وو ا ع ذيل   ا  وبأ ان ين )حت يع ا يهيل ن  (4)
 (أ6/40
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ي (2)ن و ن ق  ا ل  ءكتي العول  اسييي يب    ص ووز   وهم  لصيييلقعو(1)ءقل  السييييصسيييا
ن و ن كلن ءي  ز   ص  يييييييي   للز  ن ويلوم فل،ف يييييييي     (3)ءقل  الءلضييييييييا   و الطوب

ي مث  ن كلن ءي  ز  ويولمل اسييييييي و، الت  ي ء   اسييييييي يب  ن صيء   يز ءكي، (4)صوصييييييياو
 أ (6)ي ءقو ن صس يب  ن صيء   يز  ط ءل  (5)اس و لؤ،

 

وون   ل اليمحن  ن  محل  ن حمذل  ن  ا  السييصسياي   و ال ي ي صيل ب ال ع وءعي فءوز  يءي  (1)
هأ )ان ين  494ءصعي ن  ل ا ي صييييييييث ك لو اإل المل   ا  وب ان ايييييييي   ا،قطلي وو  سييييييييعن 

  (أ  5/101ي ج ءلل الالفعوع اليب ن 19/154س    الم الي الملن  
ي ءاليوء    7/6ل نءي  هلي   ييز اليافعا   الاييييييييييييييي  الي  ن ءهلي    ك يل يزن وا، يللو كذي  (2)

 (2/3أ ءان ين )ف ح الءيصبن 6/97يءضع الطلل  ن 
ي شيييييييو  اإلسيييييييالمي الءلضييييييياي   و الطوب الطب ي   ل مح ع   ن جلويجلوي  ن   ل هللاوون   (3)

ي ج ءييلل 16/230(أ )ان ين الوا   لوفوييللن ه 450 – 348ا يي وييب الاييييييييييييييييلفعا ءيفعييلئييز )
 (أ5/12الالفعوع اليب  ل س يان 

(أ ان ين )ك لصع الي وزن  65   آصي قسيييييييييييييم الصيييييييييييييلقلل/ وال ع وءع اليب ون ) ء  الوصيييييييييييييلا (4)
 (أ342ي ك لصع ا،صولي      ولصع ا ص صلين 12/163
ي  140(ي ءهكي، الايي ا    ن )ال ي وزن  8/194يجيز ا لءيد    ا لء ن ) أ ءو ا ال  صييو (5)

(ي ءج م  ز اليوء    شييي ز     صيييوح  سيي م ءنسيي ز    ا،صيييلوأ ان ين  2/339ءا ه ون 
 (أ2/747ءان ين )شي  ا،شيهوعن  (أ 11/77)ا يهل  شي  صوح  س م  ن ا  ل ن 

(ي  10/6(ي ءاإل لم    لصع ا ط بن )232الوصييييييلا/ لو كءو ا  ل هكي، ا  ول   ال  ذعن ) (6)
ءا، سييين  (أ ءقل  اليوء    يءضيييع الطلل  ن و7/41ء ء  ييي   جالل اليافعان )الايييي  الي  ن 

وأ  ن صيء   ن الت   شيوئلأ ءقو ن  ن كلن ءي  ز  ويولمل اسي و، الت  ي ء   فوسي يب اليء   يز
(أ ءان ين )ال ع و      6/122فو هم  ييز ويجوح اليء   ن الت ي   ط ءيل أ )يءضيييييييييييييييع الطيلل  ن 

 يلصيع  ي7/21(أ ءوي ا وو ا ع ذيل   ا ي ويبأ ان ين )حت يع احمل يل ن 889-2/888ن م ال ل ن 
 (أ6/54احمل ل ن 
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ءصسييييييي يب  ن  ءصييييييي   ن صءلم   ءصيييييييو ز  ن   صيت  ن  قلي ز  ءصءلم  يهم 
احملليمي ءصءلم  ليضيييييييييييله مث   صيييييييييييلوي  مث  لو مل مث   واي كللصيييييييييييلقع ا ي   ي ءا،ء  

 أ (1)ا  لدي   لوهلي ءوع و  الصلقع  ف    ن الوصوع عل
  ء  الي لو  ي عع   واون ا،ء     يكلن الوصوعأ
 الباب األول 

 يف أركان الوصية
 ءوا  ي ععن ا،ء  ا وصاأ
أ فأ ل (3) ي و  حم وي   وز او لقل   (2) ي ثءوصيييييح  ن ك  الركن األول: املوصيييي   

ي ءالصيييييييييييي  ال     (5)ا ع و،ء  (4)ا بسييييييييييييمو  ا ي ث  فإن   صين لز متوو  كلجمليوني ء 

 

ي  7/5ي الايييي  الي  ن 220/ي ال  ذعن ك لو الوصيييلا123/ان ين )ال ع وءع اليب ن الوصيييلا (1)
ي  4/66ي  غين احمل ل ن 3/29ي  سيييييي  ا طللبن 274ي  يشييييييلد ال لي ن 6/97يءضييييييع الطلل  ن 

 (أ  3-2/2ف ح الءيصبن 
ا ياد   ي ثن ال يلل  العيلقي  و  ا يي،ي ءال ي وثن وو  ل ام  يل فويز ك  يعي ءوو ا  ع    ي ال  (2)

ا ي ثي ءصسييييذ   طلو ال ي وثي ءصاييييذ  اإلجيلو ءاليلو ءال  و  ءال ييه ءاليياوعأ )ان ين  
ي  ص ل   1/14ءزن (أ ءان ين )البولن    صو  ال 2/537ي ا ص ل  ا ي ن 4/1424الصيل ن 
 (أ  18ي  لصع السو ن  62احملصو ن 

ي  يهل  الطلل  ن 6/97ي يءضييييع الطلل  ن 7/6ي الاييييي  الي  ن  4/403ان ين )الوسييييوزن  (3)
ي ف ح الءيصييبن  4/67ي  غين احمل ييل ن 6/215ي الي م الووييل ن 274ي  يشييييييييييييييييلد ال ييلي ن 189

 (أ175-2/174ي الع و ال لئخن 2/3
أ فللبسييلم  العء   وؤد     اص ال  ءو ن   ع  عيءفعي  يسييي ال لملي البسييلم ال    ز  نا بسييم (4)

ي الي م ا س ع ون 103ي فءز ال غعن  5/1871)ان ين الصيل ن   نوه  ن اص ال  العء  ءا يونأ
 (أ1/41ا ي ن ي ا ص ل  12/46ي لسلن العيون 241ي حتيصي  ل ل  ال ي وزن  2/98

ن انق  العءييييي ي ءال ع يييييزن ال  ين ءالي ونيييييعي صءيييييل ن يجييييي   ع و،ن    الع يييييزأ )ان ين  ا ع و، (5)
ي  236ي حتيصي ال ي وزن  2/98ي الي م ا سيييييييي ع ون 1/100ي هت صب ال غعن 6/2239الصيييييييييل ن 

 (أ2/392ي ا ص ل  ا ي ن  13/512لسلن العيون 
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 (1)،ول   ميو   فال وصيييح ءصيييو زي ]ء ن كلن لز متوو  كللصييي  ا ذو   فال وصيييح ءصيييو ز ء 
ن (5)ءا ن  يب  صييييءن (4) يصيييويأ ءفوهذل قو  اص لي، ا،سييي له   و  (3)الصييييوح (2)   [

 أ(8)فوجهلن  (7) لىبي ء    و ا لو         ي   ووز  ء ءوب  ء  (6)  ذل صيويلن
 

ال ل  ن     اليج    ل،  ء    ز  ن د يي ءوو  ن صع    عل  ول صييييييل  زأ ) ءلصوس ال غعن  (1)
ي  4/273ي لسيييييييييييييييلن العيون 244ي حتيصي  ل يل  ال ي ويزن 2/109ي الي م ا سيييييييييييييي عي ون 2/324

 (أ1/188ا ص ل  ا ي ن 
  ل    ا عءوف   سلقز  ن ا،ص ي ءا ت    ن ) (أ (2)
-868ي ال سييوزن الايي عع    قسييم الصييلقللن4/403ي الوسييوزن 8/189ان ين )ا لء ن  (3)
(أ  2/3ي ف ح الءيصبن 274ي  يشييييلد ال لي ن 6/97ي يءضييييع الطلل  ن 5/99ي ال ه صبن 869

ي حت يع احمل يل ن  189ءا ع ذيل   و  ا ذو      ا ي ويب   يل   وصييييييييييييييح )ان ين  يهيل  الطيلل  ن 
 (أ42-6/41ي  لصع احمل ل ن 4/67ي  غين احمل ل ن  7/4

ي  ن وال     ال ذوذاي ال غلاد ي ا،سيييييي لهوون   ل الءلوي  ن جلوي  ن حمذلي   و  يصييييييويي  (4)
اإلسيي ياصويني كلن  ليفل   ل يائخي ءوو شييو  ا لم ا ي    ل يائخي لز ك لو ا،سيي له  يب  سييي  

ي اتيص  اإلسييييييييييالمن 3/203هأ )ان ين ءفولل ا، ولنن 429ال يذ ع   ا سييييييييييلوي وو  سيييييييييييعن  
 أ(9/463

وون   ل هللا  ن حمذل  ن و ع هللاي   و سعلي ال ذوذاي شي  اللصني شو  الالفعوعي ا عيء     (5)
  صييييييييءني  ن وصيييييييلنو زن وصييييييي و  ا  وب      لصع ا ط بوي وا ن صيييييييليوي وا يشيييييييلوي   ن  يب

ي ج ءلل السيييييي يان  3/53هأ )ان ين ءفولل ا، ولنن 585ءوصييييييلنوث  صي  كت  أ وو  سيييييييعن  
 (أ7/132

ي  7/6ي الاييي  الي  ن 1/353ان ين )ا ن صييلي   ن  يب  صيييءنن الءيا  ا   لصع الييل / (6)
 (أ  322]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/ي ا ط ب العللن 12/127 وزن  ك لصع الي

 ن ا  ييلملن العطوييعي فذ   ه   اب ل يياب  ييلىبن فيياب فالن فالان      ييل   لوييزي ء  ن صءييل ن  ييلىب ييلىب (7)
أ )ان ين اإل نيع   ال غيع العي ويعن   لءيلي ال ائيل   يلءن نن ا تي ي  ء اشييييييييييييييرت  بكتي  ييزي فءيل  يلىب

 (أ307ي ا ط ال      ل ل  ا ءيالن 2/430
التلينن  نز  ج   يدءدي ،ن   ءالوجز ي ،ن هل  ءصيييييييوع وع ب   الت  أ  لمهلن  نز صييييييييوح (8)
ءالع   ءار ع   صءلي     اليجوه فوهذل  ن   ن  يضييييييزأ وصييييييوع صءلي     اليجوه فوهل  ن صييييييحال

 (أ  6/218ي الي م الوول ن 12/127ي ك لصع الي وزن  8/190أ )ان ين ا لء ن صح
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جيصءلنن  صيييييييييييييييهذلن الءطال   ء  ل احمل وي   وز  لسيييييييييييييي ز ف ا ءصييييييييييييييو ز ءول  ،
السيييي وز ال     ع ي   وز ي ء  ل (1) لصيييييعي ء شييييهيمهلن   ذل     الءول    الصيييي 

فوصيييييلن كسييييلئي وصيييييفلوزي        قوليل  ن ا  ي صعود  ي س ال   صي  ها     يشييييولا ي 
 أ(2) ن و  ووقث      يمي فويون كلحمل وي   وز

أ ءقل  و ،ن  ن يد (3)ء  ل احمل وي   وز  ل  س  فءل  الءلضييان وصصيييلن  يزو
   يوول جل ل  ن ق يل   ي،   ي ا ي ي ء ن ق يل   ي الغي لمل الوصيوع  ط  ي ء ن  

أ و ا  ها  لل   ا  ي  ال  ءلمل    الغي لملي (4)السيييييي ز فهو     ااال    السيييييي وز

 

ا،ء  جيصءع ا ياء   ءوا  ل هكي، اإل لم ءنسييييي ز    ا،صييييييلوي اق صيييييي   وهل الغ الي ءهكي   (1)
 أ ءوا  ل  ءيد، ا  ول ءا لءيد أ )ان ين  اليوء    ل ا  وبأ ءالتلنوع وا ا اييييييييييييييهوي   يل العياقو

ي  4/403ي الوسييييييوزن 11/298ي  لصع ا ط بن 8/190ي ا لء ن 333/ال  ذعن ك لو الوصييييييلا
ي الي م  12/127ي ك لصع الي وزن  6/97ي يءضييع الطلل  ن 7/7ي الاييي  الي  ن 5/99ال ه صبن 
(أ ءا  وب صيييييع ءصييييوع احمل وي   وز  لسيييي ز  لصيييييع 275ي ن ي  يشييييلد ال ل6/216الوول ن 

ي ف ح  4/67ي  غين احمل ييييل ن 189  ييييليوييييز ءءقوه جالقييييز ءق و   قياي،أ ان ين ) هييييل  الطييييلل  ن 
 (أ                                                                               6/41ي  لصع احمل ل ن  2/3الءيصبن 

]لن  طلمل هللا  ن  ي ا ط ب العللن870ان ين )ال سيييييييييوزن الاييييييييي عع    قسيييييييييم الصيييييييييلقلل/ (2)
 (أ  4/67ي  غين احمل ل ن 7/4ي حت ع احمل ل ن 6/217ي الي م الوول ن 318 لجا[/

قل  ا ن اليفععن وقل  الءلضيييا  سييي    ك لو ال ل  ن   صال    صييييع ول  ، ءءصيييو ز   (3)
 ط   ال صييي  ق    ن صيك ز اللصوني ء  ل   ي   وز  سيي ب الغي لملأ صعينن ءهل     ،نز  ي ث

(أ ءقيل  323]لن  طيلمل هللا  ن  يلجا[/ صييل   ءوقهم  ، يل  ءيل يع   وهذيلوأ )ا ط يب العيللن
وأ  كذل قللز الءلضيييييا  سييييي   يف صيييييح الوصيييييوع  عز ج  ل  الايييييي وينن وءصي   لسييييي وز   ي ال  سي 

 (أ  4/67) غين احمل ل ن 
  ي ا ط يييب العيييللن12/127ي ك يييلصيييع الي ويييزن 8/8ي حبي ا ييي ويييبن 8/190ان ين )ا يييلء ن  (4)

 (أ  15/410ي ويذ ع اجملذوهن 275-274ي  يشلد ال لي ن 323]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/
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    قوليييل  نييز   -فييأ ييل  ها ايو ال ا  ي  يييزي  ء  ييلل حم ويا   ال ايو ييله    الغي ييلمل 
 أ(1)فال ص هي إلجل هتم ءيدوم  ع  -صيو ال      لكم

ء ن   ويز السيييييييييول  ل   ءق يل   ء  ل اليقو  فإن  ءصييييييييي  ء لل يقوءل  لغ  ءصيييييييييو ز
أ ءا ل ي (2)مي يزي ء ن     ءاك سيييييييب  ل   مث  لل فوجهلنن  هنهيمهل   ل  ج ع  ص يييييييل  

 أ (3)للءنك  ا يلوبء   م الوللء 

 

ي نعم صي ي    وصيفز   و   ا ل  و  قل  ا ن اليفععن وق  ن و ا  ها  لل حم ويا    وزأأأ (1)
]لن  طلمل هللا  ن   كلن صصيييييييح  م  هوأ فو هي  ن ا صييييييييث نء ز  ن ا ن اليفععأ )ا ط ب العللن

 (6/217(أ ءان ين )الي م الوول ن 323 لجا[/
،نز   صين  وال   ويئ  أ ءالوجز التلينن   ل صيييييييويع  ،نز صيييييييوح الع لي  ءقل   ين وي و   (2)
ي ال سييييييييوزن الايييييييي عع    قسييييييييم  404-4/403ي الوسييييييييوزن  8/1190و زأ ان ين )ا لء ن ءصيييييييي 

ي ا ط ب 1/127ي ك لصع الي وزن  6/98ي يءضييييع الطلل  ن 7/7ي الاييييي  الي  ن 870الصييييلقلل/
(أ ءا ع ذيل   ا ي ويب  6/218ي الي م الوويل ن 324-323]لن  طيلمل هللا  ن  يلجا[/ العيللن

ي ف ح الءيصبن 4/67ي  غين احمل ل ن  7/4ي حت ع احمل ل ن  189الطلل  ن      ل  ج عأ )ان ين  يهل 
 (أ6/42ي  لصع احمل ل ن  2/3

ي ويذ ع 3/29،ن السيييول       يهم  ل    صلصهمأ ا صيييلدي السيييل ءع  الن ) سييي  ا طللبن  (3)
 (أ15/410اجملذوهن 

ووزأ )ال ليصب   ال ءز الاييلفعان ء م الوللن وا ا، ع اليت ءللل  ن سييولول فوييم  وعهل ءوع    
 (أ88ي  ع م لغع ال ءهلملن 25ي الءل وس ال ءهان 1/131ي دس وي الع ذلملن 4/461

ءا يلوبن وو الع ل ال   كلو ز سييييييييييول،      ل  صؤدصز  لوز  ي ذل ي فإن  دا، صييييييييييلي  يا أ )ان ين  
 (1/700ي لسلن العيون 2/525ي ا ص ل  ا ي ن 2/111الي م ا س ع ون 

ءالءنن اليقو  الييل ي  اليل اايلل  الع ودصيعي ءوو  ن  ت ي   وو ء  و،ي    وو   الع ود     آ ئيزأ  
ي  1/140ي الي م ا سيييي ع ون 4/5ي  ءلصوس ال غعن 6/2184ي الصيييييل ن 5/27)ان ين الع ن 
 (أ2/517ا ص ل  ا ي ن 

اليقو  ال     عصيييييييييي  فوز شييييييييييامل  ن  سيييييييييي لو الع    قل  اليوء ن وءوو   اصييييييييييطال  ال ءهلملن 
(أ  204وأ )حتيصي  ل ل  ال ي وزن   ي ءا سي ولل  ء ن       ءز  صي عءا ل  ء ءل لوز صال  ا يلوب
 (أ2/110ءان ين )الي م ا س ع ون 
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ي ه ول  (2)ن اليلفيي ف صح ءصو ز  ل وصح ءصوع ا س م  ز(1)ءصلص    ال ل ز
كلن  ء  ي ول ي كه  ز ء   لقز ء ن ا  ءل،  عصيييييوع كعذلي   سيييييلجلان  ال ا  ءلدان  نز   

 أ (3)قي ع لز فوز ء ن  لل كلفيا  
ء ن  ءصيييييييييييي   ل نيا،  عصييييييييييييوع ءوو صع ءل، جل ع    ني  ،  ها يفال  لويلي كعذلي  

 ء  وول الي ان ءوي وذهلي  ء لواييييييييييييييرت   يضييييييييييييييل  ف يون ءق ل        (4)وعع   كيوسييييييييييييييع  ء 
الييوسييييييعي     ن جتع  الييوسييييييع لي ء  ا لي   ن  و  ال  ع  ء ل سييييييي  ف صييييييح   ه   

،نز ي   ءلوس كيوسيييعي ءك ا لو  ءصييي   اييييامل  ي  ءويون  جيهتل ل يصيييلي    عصيييوع 
 ء ا سيييييييييلك   يهمأ ء  ا،ء  ءجزن   ل   وصيييييييييحي ءلو شيييييييييي   ويهم ء   ا سييييييييي ذ  

أ ءلو  ءصيييييي    يلئهل لي ء  ا لي  ءال ع ل فوجهلنن   لمهلن و ط  فوذل (5)صييييييي  او لقل  
 سييييييل    الي ء   فو    يصيييييث ا وصييييي   وضيييييال الي ء   سييييييل    ال ع لي ءوصيييييح فوذل  

صيلصيييييييييييييييعأ ءأنوهذيلن  نيز ص   خذوعيز  وضييييييييييييييال الي ء  صيلصيييييييييييييييعي ءمييعون  ن ا ج ذيله 
 أ (6)ل صال 

 

  ي و  حم وي   وزأ      ل وصح  ن ك   ي ث (1)
ءصاييرت   ن صوصييا  ل ص ذو  ءصء  ي فال وصييح ءصييو ز  اذي ءااي صي سييوامل  ءصيي   سيي م  ء  (2)

 (6/98ي يءضع الطلل  ن 7/7ه اأ )الاي  الي  ن  
]لن ي ا ط ب العللن 11/296ي  لصع ا ط بن 8/190ا صييييييييلدي السييييييييل ءع  الن )ا لء ن   (3)
ي  7/4ي حت ع احمل ل ن  3/3ي  سييي  ا طللبن 6/216ي الي م الوول ن 324لمل هللا  ن  لجا[/ ط

 (أ2/3ي ف ح الءيصبن4/67 غين احمل ل ن 
ي  1/107ي  اييييييييييييليل ا،نواين  3/152وععن  يلن الع لد   يل اليصييييييييييييلي أ )هت صب ال غعن ال    (4)

 (أ1/705ي الءل وس احملوزن  2/87الي م ا س ع ون 
ي ال هييييي صيييييبن 140ي ال ي ويييييزن14/392ء8/194ي ا يييييلء ن 226-4/225ان ين )ا،من  (5)
]لن  طييلمل هللا  ن   ي ا ط ييب العييللن6/98ي يءضييييييييييييييييع الطييلل  ن 7/7ي الاييييييييييييييي  الي  ن 5/90

 (أ7/5ي حت ع احمل ل ن حت ع احمل ل ن  6/219ي الي م الوول ن 326ء 325 لجا[/
ي  سيييي   12/142ي ك لصع الي وزن  291ولصن ءا هلدن /ان ين )الاييييل  ن  و ا يم    ا عل (6)

 لي  ءال ع ل   صصييح     ل ءجه ءلو  ءصيي    يلئهل لي ء  ا (أ ءقل  الاييي وينن و3/30ا طللبن 
 (أ4/68) غين احمل ل ن أوص هي ويجويز وغ و ل ل يي ع
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 (1)صسي صي ح  ز ء دون  [/ 34]ءلو  ءصي   ل  صتسي أجي  ز  ن ملم الييسيوعي  
أ ءقل  مجل ع  يهم الايو    و (3)كذل   صصيح الوقث   وزي  (2)فوهل   وصيحي ن    وز

 ء قيامل  ال ويا   ء اإلجنو     ءالءلضيا ءال وياينن  ن قصيل   سي صي ل  ال ع وم (4) ل ل
 أ(5)وصحي ء ن قصل  ز اإلضلمل       ن أيء   لوهل  ء     اجمل ل صن صي 

ي ء    (6) قياملهتذيلءكي ا   وصييييييييييييييح ءصييييييييييييييويع الييلفي  ي يل يع ال ويا  ءاإلجنوي  ء 
فءل ن  (8)أ ء ل  الع لد (7)ا لءيد   ز ك ب   يلم شييييصع همي ءك ب الي وم ءال  سييي ع

 

 سي صي ل ي  أصوه  ن ا صي ل  ءوو السييا أ ان ين  ن    صوقل  ز ا صي ل ي فع  اصسي صي ح  ز (1)
 (أ1/331ي ا ص ل  ا ي ن 2/506ي لسلن العيون 1/380)الصيل ن 

 ء  يءلو  ءصيي   ت    للز  ء  اييامل  يز ص ين  ز كيوسييع لصييال  اليصييلي  و  قل    ا،من و (2)
 ء صايرت   ز  يضيل ف يون   يفوهل   ء صسي صي ح  ز  ي ء صعذي  ز الييوسيع  يصسي أجي  ز صل ل ل ييوسيع

 (أ4/225وأ )ا،من  ج ع  و ا ا ع  كلن  الوصوع صلقع     الييوسع ءوعذي عل  ء  ل 
 (أ5/90ي ال ه صبن 2/323ي ا ه ون 7/254ان ين )ا لء ن (3)
 محل  ن  يب جلوي حمذل  ن  محلي   و  ل ل اإلسيييييي ياصويني ا عيء   لاييييييو   يب  ل لي  وون   (4)

ا ن    لم جيصءع العياقو ي  لوز ان ه  يائسييييييييييييييع ا  وبي ءلز   ا  وب ال ع وءع اليب ي و ءز      
ويييييييييييييييييأ )ان ين  406ا ي  ني ء يزن   و الطوب الطب ي ءا لءيد ي ء  و   ا السييي اي وو  سيييعن  

 (أ65ي العءل ا  وب   ج ءلل مح ع ا  وبن 2/209هت صب ا،ةلمل ءال غللن 
ي يءضييييييع 7/8ي الاييييييي  الي  ن 308ي ف لء  الءلضييييييا  سيييييي ن 207ان ين )ا  نعن لو عن   (5)

ي  6/334ي ا هذييلل   شييييييييييييييي  اليءضييييييييييييييييع ءاليافعان 12/142 ييلصييع الي وييزن ي ك6/99الطييلل  ن 
ي  6-7/5(أ ءوو ا،هنهي   ا ي ويبأ )حت يع احمل يل ن 6/219ي الي م الوويل ن 2/362ال يليصيبن 

 (أ6/43ي  لصع احمل ل ن  4/68 غين احمل ل ن 
]لن ي ا ط ب العللن 2/339ي ف لء  السيي يان 7/532ا صييلدي السييل ءع  الن )ال ه صبن  (6)

 (أ3/30ي  س  ا طللبن 329-328 طلمل هللا  ن  لجا[/
 (أ14/394ان ين )ا لء ن   (7)
أ الءلضيييييييييييييا   و  لصيييييييييييييم الع لد  ياريء   يحمذل  ن  محل  ن حمذل  ن   ل هللا  ن   لدوون   (8)

ال   شيييييييي ز   و سيييييييعل   صيييييييل ب ال ادال ء ادال ال ادال ءا  سيييييييو  ءارلد  ء دو الء يييييييلمل
هأ ان ين )هتيي صييب ا،ةييلمل 458وأ وو ناإلشيييييييييييييييا      ووا خ ا يو ييللو ناريء    ك ييل ييز

 (أ  433ي ج ءلل الالفعو ن  4/104ي ج ءلل الس يان  2/249ءال غللن 
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أ ءك ا   وصييييييح ءصييييييو ز  ذي ءصي صيي (1)و  جيو  قيامل  ال ويا  ءاإلجنو  ، ذل  غ الو
ي ( 2)ءص صيلل عذلسيوامل  ءصي  عذل  سي م  ء كلفيي ءك ا لو  ءصي  بن صتايرتا  ن  للز  

 أ (3)سوامل  يم  صيع هل  قلضوهم  م  
ء  وصيييح ءصيييوع ا سييي م ء  اليلفي  عصيييوعي ك يلمل  ءعع ل عخ ا علصييياي ءك ل ع 

ي ءع ذ   ن صيصل  ها (5)أ قل  الءلضيييييييييان وء   ي ل ع الغ   ،نز حميمو(4)ك ب السييييييييييي
صييييع ءصيييوع ا سييي م ل يلفي  لع ل أ ء  (6)كلن   ي    عويع كذل سيييوأ    الايييهلدال 

 أ (7)ا س مي ءا صيثي ءك ب ا لص  صال   ي   ال وال
 

 ز   ال ادالن وقيامل  ال ويا  ءاإلجنو  جلئ  ل  يب  فإنز   ل ي ء  جيو ،  صيلو  ءن  كال  (1)
]لن  طيلمل هللا   (أ ان ي اليءي   ييز  ن )ا ط يب العيللن36 يب  يو يعوأ )ال ادال     ال  يلء ن 

 (أ6/220ي الي م الوول    شي  ا يهل ن 329 ن  لجا[/
ي الاييييييييييييي  الي  ن 8/196ي ال ولنن 142ي ال ي وزن  8/194ي ا لء ن  4/226ان ين )ا،من  (2)
ي ف ح الءيصبن 3/30ي  سييييييييييي  ا طللبن 12/206ي ك لصع الي وزن  6/98ي يءضيييييييييييع الطلل  ن7/7
كل،جي   ن و ا اليكني فإنز  عءود ل ولن  ن وصيح  سيلئ   ءا  م  ن و ، ا (أ قل  اليافعان و2/3

ا ذ عي لين  ل كلن صيييلءي و ، الوصيييوع ءنوول  ن اليلفي  ءاليلفي وصيييح ءصيييو ز   أ   يز الوصيييوع
 (أ7/9)الاي  الي  ن  أو هنهيي  سن  صيادول  ال هكي ءصوع اليلفيي ءهللا    م

 (أ329]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/ ي ا ط ب العللن11/369ان ين ) لصع ا ط بن  (3)
ال جيو   ن صيون  ل   ن ا سيلل  ف،ن ا ءصود  ن شيه الوصوع ولاي   ل فلل    ل  ا و (4)

ي ك لصع الي وزن  6/98ي يءضييع الطلل  ن 7/8ي الاييي  الي  ن 356)ا ن صييلين  أ  ءجو، ا عصييوع
ي  6/219ي الي م الوويل ن 329]لن  طيلمل هللا  ن  يلجا[/ ي ا ط يب العيللن140-141/ 12

 (أ4/68ي  غين احمل ل ن  3/30 س  ا طللبن 
 (أ340ي ك لصع ا،صولين 12/141ي وزن  ان ين )ك لصع ال (5)
 أ ن ا  طو   / (  ن نس ع ا ي  ع الوجيوع    يصس236ان ين لو ع ) (6)
 / ي نس ع   يث جو ء وسيا أ89ي لو ع  ن ا  طو  ا  مل التلل   نان ي (7)
ااال     وعهل ل يلفي صطيد   الوصيييييييييييييوعأ ف وال الع ل ا سييييييييييييي م ءالوصيييييييييييييوع  ز ل يلفي فوز قو نن  ء 

ن  نز صصييييح  ءالتلينأ ،ن اليل ه ي فال صصييييح    لوز ل يلفي     ا سيييي م صيييييهذلن  نز   صصييييح  
 ها  أ ءو ا ااال    الوصيييييييييوع  ،نز جيص   ن جيل ا   ي فوذ    ز اليلفي     ا سييييييييي م كلإليت

 أق يلن ا      الوصوع عص   لء و أ فإن ق يلن عص    ول      ال صال  كلإليت
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ءوصيييييييح الوصيييييييوع  يهذل  عذلي  ا سييييييي ل ا،قصييييييي  ءق وي ا،ن ولمل   وهم السيييييييالم 
ي ء    ا،سيييييييلي  (2)عل ق وي الع ذلمل ءالصيييييييل    (1)ء وقودولي ء    الايييييييو    و حمذل

قل  اليافعان وءصايييي ز  ن جيامل   الي لي صال   لرتدد الوصييييوع أ  (3)ا سيييي ذ  ءالي لي
  (4)   الءي ع ءال ذ و ي ءفيهم   ص  ي   لءيوي ءك ا الوصييييييوع ل  هلل العل ع ]اليت[

 

  ل  وال ا صيييييييييث ءالوصييييييييوع  ز ل يلفي ف وز جيصءلنن  ءرذلن جيد الءول  ال صن   الع ل ا سيييييييي مأ  
ن ان ين )ا،م  الءطال  ل طالني ءال يل  ن الع ل ميييز ا سييييييي غل ع ءدفال ال    ن ن سيييييييزأء هنهيمهلن 

ي يءضيييييييييع 4/17ي الايييييييييي  الي  ن 374/ي ال  ذعن الوصيييييييييلا935-2/934ي الايييييييييل  ن 4/225
ي  4/20ي الي م الووييل ن 330]لن  طييلمل هللا  ن  ييلجا[/ ي ا ط ييب العييللن3/346الطييلل  ن 

 (أ  6/42ي  لصع احمل ل ن 7/5ي حت ع احمل ل ن 9/355ويذ ع اجملذوهن  
  ل هللا  ن صوسيييييث  ن   ل هللا  ن  ابو،وصابزي الايييييو    و حمذل ا وصيني ءالل   لم ا ي  ي وون   (1)

أ  ه438صيييييل ب ءجز   ا  وبي وو ن   ءلز  ن ال والوثن ك لو ال  صيييييي ي ءك لو ال  كي ي ءوو
ي ءفوييلل ا، وييلنن 5/73ي ج ءييلل الايييييييييييييييلفعوييع اليب ن 17/617)ان ين سيييييييييييييي    الم الي الملن 

 أ(3/47

ي ال سييييييييييييييوزن الايييييييييييييي عييع    قسييييييييييييييم  297-11/296ان ي اليءيي   يييز  ن ) ييلصييع ا ط ييبن  (2)
ي ال  يييلء  ال ءهويييع اليب ن  4/68ي  غين احمل يييل ن 6/220ي الي م الوويييل ن 867الصييييييييييييييييلقيييلل/

ك لصع ي  12/138ي ك لصع الي وزن  6/98ي يءضيييييع الطلل  ن 7/8(أ ءان ين )الايييييي  الي  ن 2/16
 عذلي  ق وي الع ذلمل ءالصيل   وو  ل اسي ءي   وز ا  وبأ ان ين   (أ ءصييع الوصيوع343ا،صولين

 (أ6/42ي  لصع احمل ل ن  7/5)حت ع احمل ل ن  
ي ءك ل  الوصييييوع لعذليهتل ء  وي و ول  ،نز  ن ال علءن      ءالصييييواو  ن  ذلي  الء وي و  جلئ  

ء  ل  يلمل ا الول     الء وي ءالوقث   وهل ف ل ع   قل  شو  اإلسالم ا ن ووذوعن و اإلمث ءالعلءانأ
  صين      هل الصيييييييل ع  ء  ال ل ع   ء  ات عوهم     ء       هل ا،ي ععأ ءقل او   ا،ئذع 

ي ي ء  الوال اإلعانة على ذلك بوقف وال غريه؛      نز   صايه  يلمل و ، ا الول     الء وي  
 (أ  4/238فوهلوأ )ال  لء  اليب ن  رل  ء  العيو    وهل  ء  ف و ع ل صال  ءالل لمل

ي ف ح 3/30ي  سيي  ا طللبن 2/361ي ال ليصبن 2/934ا صييلدي السييل ءع  الن )الاييل  ن  (3)
 (أ  2/3الءيصبن 

 ءوو الصواوأ  ي  ا،ص ن )ال  ( ي ءا ت    ن   (4)
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ان ه أ ءقل  ي  ا  ول ااال      (1)  ص هي فوهل قصيييييل الءي عي كللوصيييييوع ل ويولملو
 أ (2)ف   سلي  الي لي

أ ءلو (5)ي ءك ا ل عخ  و  ا يو (4)جل  (3)الاذل سعاليلفي  ت تز ل يو لن ء ءلو  ءص   
أ ءلو  ءصيي   ن صلفن   ال ل ول قل  (6) ءصيي  ا يول ءق يل   ءلمل   يز صييح   ا،صييح

 أ(7)الءلضان و ن كلن  ا،ي  ص  ع   وصحي ء   فوي غا  ن وصحو
ءوو   ل جهع  ل ع  ء  ع أ فإن كلن جهع  ل ع اشييرت     الثاين: املوصييى ل : الركن  

ي ء ن كلن  عويل  اشيرت   ن صيون (8)الي   صيون  عصيوعي كلل ءيامل ءا سي ل ءا ليسيع ء
 

 (9 -7/8الاي  الي  ن ) (1)
 (أ407/ال  ذعن )ك لو الوصلا (2)
  ال  ل   لس  ن يؤسييييلمل اليصييييلي  ال   ع   ءسييييز ي سييييز ءالاييييذو ن مجال الاييييذولسي الاييييذل سييييع (3)
ي احمليم ءاحملوز  11/206ي هت صب ال غعن 66/230ي ءلوس  عييب صيييييييييوحأ ان ين )الع ن ل  وعع

 (أ8/7ا،  من 
 (أ6/220ي الي م الوول ن 4/226ان ين )ا،من  (4)
(أ   ل ءصييييوع ا سيييي م ل عخ  و   4/226 ن ءصييييوع اليلفي ل عخ  و  ا يو ان ين )ا،من    (5)

ن ي ال  ذعن ك لو الوصيييييييييييييلا934-2/932ا يو ف وهل ءجهلنن ا يال ءا وا أ ان ين )الايييييييييييييل  ن 
ي الاي   357-1/356ي ا ن صلين 8/161ي ال ولنن 4/408ي الوسوزن  193ي ا لء ن /406

(أ ءا  وب جوا  الوصيييييييوع ل يييب ا ع   ال  الوصيييييييوع  3/32ي  سييييييي  ا طللبن 7/20الي  ن 
 (أ43-6/42ي  لصع احمل ل ن 4/72ي  غين احمل ل ن 7/13،و  ا يوأ ان ين )حت ع احمل ل ن 

ي الي م 12/127ي ك يييلصيييع الي ويييزن 291-7/290ي ال هييي صيييبن 162/ 13ان ين )ا يييلء ن (6)
 (أ6/216الوول ن 

ءالءلضيييييا   ءقل  اليافعا و عل  ل  ه صب(أ قل  ا ن اليفععن و302)ف لء  الءلضيييييا  سييييي ن ض (7)
صيييو ز    ا سييي ن  نز صيي، هل      ن ويون ا،ي  يصو   ء نلصعي ءلو  ءصييي    ل  فال وي   ء 

(أ لين ال     الاييييييييييييي  الي   اليء   ن صييييييييييييل ب  5/138وأ )ك لصع الي وزن    و ا ا وضييييييييييييال 
(أ ءا ع م صيء ون  ن ال هيي صييبأ )ان ين ال هيي صييبن 2/451ال هيي صييب فءزأ )الاييييييييييييييي  الي  ن 

 (أ2/477
ي  2/325لدأ ان ين )الي م ا س ع ون   ل صسييز اليسل  ءالع   ن ال   ص   ل  ءيامل ي  ءالي    (8)

 (أ216-1/215ا ص ل  ا ي ن 
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ءايأ  ء   وال  ل  ذ ي   ن صييييييييييييييغ  ءك  ي ء يلقي  ءويوني ء وجود ء عيلءمي  ها   صين 
 أ ءالي ي فوز ص ع    لوصوع ل ع لي ءاللا عي ءا ييبي ءالءلو ي ءا ذ ي ءالوايتأ(1)قلوال  

 ي ءوو   ل  ن صيون ،جي ي  ء ل ذوصاي  ء لواي زأ النظر األول: يف العبد
الءسييييييم ا،ء ن  ن صيون ،جي   فللوصييييييوع لز صيييييييويع كلر عي ء ج   مجل ع  يهم     

ي ءالغ ال ءاليافعان ب ل ءصيييييوع (3)ن ب ل ءصيييييوع لسيييييول،(2) ول ءا ن الصييييي ل ا لءيد  ءا 
ءكالمهل جيو أ ءا يم  نز  ن     ق    ول ا وصييييا فللوصييييوع لزي ء ن ي (4)ل ع ل ن سييييز

     عل،  فإن كلن  عل الء و  فل وصي   ز لسيول،ي ء ن كلن ق  ز ان       ا،قوا    
مثابَّ ميت يي ي فيإن ق يييل   ول  ء ق يييل ص     لء و   نيز   يي    ول فهو  ن ا وصيييييييييييييي   يز 

ي ءك ا ا يم لو ان ء   ن     سول، (5)ل سول  ص ل ي ء ن ق يل مي    لء و  فهو ل ع ل
أ ء ن اسيي ذي         سييول، (6)   و ، و  صيون ل ء   ء ل تلينه فوز و ا ال  صييو 

 

ي الي م 99-6/98ي يءضييييييييييييييييع الطييلل  ن 7/9ي الاييييييييييييييي  الي  ن 8/190ان ين )ا ييلء ن  (1)
 (أ2/3ي ف ح الءيصبن 3/30ي  س  ا طللبن 275ي  يشلد ال لي ن 220-6/219الوول ن 

وون   ل السيييييييول  ن حمذل  ن   ل الوا لي   و نصيييييييي ال غلاد ي ا عيء    ن الصييييييي ل ي  ن  (2)
أ )ان ين اتيص  اإلسيييييالمن ه477ي وو  سييييييعن  والايييييل  وك لو  كل ي  صييييييلو الوجو،ي  صييييييث  

 (أ464ي ج ءلل الالفعو ن 10/409

(أ قل  1003-2/1002ي الايييل  ن412/ي ال  ذعن ك لو الوصيييلا8/192ان ين )ا لء ن  (3)
 (أ336ا ن اليفععن و    ن الع ل   مي     ذ و  و  السولوأ )ا ط ب لعللن 

الغ ال ءاليافعا   صط ءل الءو    ل ل ع لي ء  ل هكيا ال  صيييييييييو  ال   هكي، ا صييييييييييث  عل و ا  (4)
 (أ13-7/12ي الاي  الي  ن  4/405  لشي أ ان ين )الوسوزن  

ي يءضييييييييييييع الطلل  ن 8/182ي ال ولنن 11/288ا صييييييييييييليان السييييييييييييل ءلن  الن ) لصع ا ط بن  (5)
 (أ2/3ي ف ح الءيصبن 6/101-102

]لن  طلمل هللا  ن  ي ا ط ب العللن872ن ين )ال سييييييييوزن الايييييييي عع    قسييييييييم الصييييييييلقلل/ا (6)
 (أ337 لجا[/
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الع ل ا وصييييا لز   و ط  الوصييييوعي ءلو ق  ز سييييول، صييييليل ءصييييوع فهو لسييييول،  ف و ق   
 أ (1)ل ءلو 

]ءصء  هل الع لي ءا،صييييييييح  نز   ص  ءي فوز     هن السييييييييولي ء  صصييييييييح ق ولز   
أ قييييل  اإل ييييلمن وءااال    ق ولييييز   يه      ن ق و  الع ييييل ص  ءي    (2)ا،صييييييييييييييح

ي ء جيامهيل مجيل يع   ق وليز  يل ءويب  ن (4)هذيلوي ءقيل  ا يلءيد ن ومهيل   يويلن   و(3) هنيزو
 أ(6)ي ءقل  اإل لمن و  صصح ق و  ار ع قطعل و(5)  ل،

فيإن ق ييل   ص وقث ق و  الع يل      هن السييييييييييييييويل فذيعيز  ن الء و  فء ي   قيل   
ي ءج م  ز  ن  علي (7)اإل لمن وءال لوي  يل  صييييي زي ء صييييو  ا    ل سييييول كلا الو

ءالغ الن  ها جو ان ل ع ل ق و  ار ع  غ   هن سول، فء  ي فه  ل سول يد،ه فوز ءقل  وو  
ي ءص هي وامل  ت ز (8)ءجهلني  ن ق يل نعم فه  وو  ن  صيييي ز  ء  ن  ويزه فوز ءجهلن

وييلأ ء ن ق ييل ص وقث   ويز فيد، فهو       ن  يلم  هنيزي ف و  يلا ليز  ن أيهن   الء و  
 

ي يءضييييع 7/12ي الاييييي  الي  ن  871-870ان ين )ال سييييوزن الايييي عع    قسييييم الصييييلقلل/ (1)
 (أ4/70ي  غين احمل ل ن 224-6/223ي الي م الوول ن 6/101الطلل  ن 

ي  4/405ي الوسييييييييييييييوزن 413-412ي ال  ذيعن 2/343ون ي ا هي  8/192ان ين )ا يلء ن  (2)
ي  6/101ي يءضييييييع الطلل  ن 13-7/12ي الاييييييي  الي  ن 1/359ي ا ن صييييييلين 8/168ال ولنن 

 (أ  2/17ي ف ح الوولو  اي  ا يهأ الطالون 221-12/220ك لصع الي وزن  
 (أ289-11/290 لصع ا ط بن ) (3)
الغ ال و عيل   -ي   صيو يل ااال  كذيل قيلليز ا صيييييييييييييييثقيل  ا ن اليفعيعن وءصييييييييييييييل  يل ا يلء  ءال ي (4)

ي  ي   يويل،     اف ءيلي ق وليز لإلهن ء يل يزي فءيل ن  ن ق ييل ص  ءي جيل  ق و  السييييييييييييييويل ءا   -لإل يلم
ي حبي 8/192(أ ءان ين )ا يييييلء ن342]لن  طيييييلمل هللا  ن  يييييلجا[/ فالوأ )ا ط يييييب العيييييللن

 (أ8/10ا  وبن 
 (أ6/101ان ين )يءضع الطلل  ن  (5)
 (أ11/245 لصع ا ط بن ) (6)
 (أ  11/246ا صلي ن سزن ) (7)
ال سييييييييييييييوزن الايييييييييييييي عييع    قسييييييييييييييم   ي7/535ي الوسييييييييييييييوز 19/494ان ين ) ييلصييع ا ط ييبن  (8)

 (أ872الصلقلل/
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أ ء ن ق يل صصيييييييييييح ق و  السيييييييييييول فيد الع ل قل  اإل لمن وجيب  ن (1)ف وز ا  ذل  لإل لم
ي   ل لو صييييييي  ب ل ل ع ل ن سييييييز فوايييييي ز  ن (3)[(2)ص ط  و ا ك ز  يل  جالل الوصييييييوعو

 ن فويز صالفيل  صيجيز  ع ييييييييييييييهم      ن  (4)صيون كذيل  ها ءقث       يل و ،ي ءقيل  ي
الع ل و  مي  ه  ن ق يل مي   صييييحي ءكلن ل سييييول يصعز  ل دام     يزي فإها     يجال 

أ ءكي ا قيلليز ا يلءيد  فوذيل (5) لويزي ء ن ق ييل      صصييييييييييييييحي ء  جيع و، ءق يل      سييييييييييييييويل،
 أ(6)ءوب  ن الع ل ن سز [/و 34] ها

الءسيييييييييييم التلينن  ن صيون الع ل ا وصييييييييييي  لز ل وايت ا وصيييييييييييا  فإن     ق    ول      
        ن لوس  وايت كلن ل تليني  ا وصيييييا صيييييي  ءكلن ا وصييييي   ز لزي ء ن ان ء 

ي (7)ء ن اسييي ذي       الوايت    ا ول فها ءصيييوع ل وايتأ ك ا يءا، اإل لم ءاليافعا
ز الغ الن و ن اسيييييي ذي   اليل     ول ا وصييييييا مث     ءات ع  (8)ءقل  الاييييييو    و   ا

 

 (أ11/245 لصع ا ط بن ) (1)
 (أ11/247ا صلي ن سزن ) (2)
 ييل    ا عءوف   هكي، ا ن اليفعييع   ا ط ييب العييلل ]لن  طييلمل هللا  ن  ييلجا[  اييييييييييييييييي    (3)

 أ343-341ف  اجال ويل  ص يعن    ءضح
أ  و   ي نس ع ا ي  ع ا  ويصع/ ك لو الوقث330لو ع نا  طو ي ن ا  مل التلل   ن ان ي (4)

الءو  بنز   صصييييييحي ءقل   قل ن وءلو ءقث       ل ن سييييييز  ج   مجل ع  يهم الاييييييو    و  ل ل 
مجل ع وو   يه     الءو  بنز   مي  ي   ل  ها ق يل مي    ل ذ و  فوصييييييييييييح ءصصييييييييييييي  يصعز    
سييول، فإها      لد  لوزأ قل  ا  ول ءاليافعان ءكلن ا سيي يءلل     و ا   ع ءل  يونز   ل فالن 

    لو ءو ز  ء   ز  ال  ص ع ا س يءللوأ
]لن  طلمل هللا  ي ا ط ب العللن5/317ي يءضييييييع الطلل  ن 6/256ي  الي  ن ان ين )الايييييي  (5)

 (أ  339 ن  لجا[/
 (أ7/534)ا لء ن   (6)
ن (أ ءان ي  ص ييييييل ن )الوسييييييوز7/17ي الاييييييي  الي  ن 289-11/288ان ين ) لصع ا ط بن  (7)
 (أ  6/104ي يءضع الطلل  ن 4/405

ا سيييييييييي   ن شييييييييييعوب  ن حمذلي   و   اي ا يء  ي السييييييييييي اي  ص  ال ءز  ن  يب  يي    نوو (8)
فيءه ا ن ا لاد شيييي ل   الء ل  ا يء  ي ءوو  ء   ن مجال    جيصءيت العياقو  ءااياسيييلنو ي شيييي 
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 عل، ق    ن صء   ان        قوا  ا      الوصييييوع  فإن ق يل مي   ا وصيييي   ز  لء و  
أ ءك ا ا يم لو   ز الوايت  ن (1)ءق   صييييييييييييييي ي ء ن ق يل مي     ول   وصييييييييييييييحو

 أ(3)  الوصوع لع ل ا،جي ي ءوو كذل  ي (2) جي   عل  ول ا وصا ءق   الء و 
ءاإل لم ءالغ ال نءال  جالل الءو  بن الوصييييوع لع ل الوايت  ج ع  ها   صصييييييهل      
ءا لءيد ن بن الوصيييييييوع لع ل الءلو   ها   صصييييييييح   (5)ي ءوو كذل  ج   ا ن الءلض(4)لز

 يادوم   طالن الوصيييوع لع ل   ن ي لين قل  اإل لم    وضيييال آصين و(6)الوصيييوع لز  ج ع

 

ي ج ءييلل الاييييييييييييييييلفعوييع اليب ن  2/135هأ )ان ين ءفوييلل ا، وييلنن  430  صءييلي ييز   ييلي وو  
 (أ4/344

]لن  طلمل هللا  ي ا ط ب العللن11/288ان ي اليء   ن الاييييييييو   يب   ان ) لصع ا ط بن  (1)
ي  872-871(أ ءان ي قو  الغ الن )ال سيييييييوزن الاييييييي عع    قسيييييييم الصيييييييلقلل/345 ن  لجا[/
(أ ،نز  ها ق يل عصيي  ا      ول فيويئ  ويون ءصييوع ل وايت ،نز  يل  ول 4/405الوسييوزن 

ل ع و     ن ق يلن عصيييييييي  ا     لء و ي فوءال ا   ا وصييييييييا كلن يقوءل  ل وايت ءا    ل سييييييييولي   ل 
 ا صلدي السل ءعأ دءن الوايتأ

ف يون ءصييييوع ل وايتي     نصييييي  ا       الوايت ،نز  يل  ول ا وصييييا كلن يقوءل  ل وايت (2)
ان ين  لصع ا ط بن  ا    ل سيييييييييول التلين  ن ق يل عصييييييييي  ا     لء و ي فوصيييييييييح الء و  ءصءال   ل 

 (أ872قسم الصلقلل/ أ ال سوزن الا عع   4/405ي الوسوزن 11/288-289
 أ255ضوءلمن  (3)
مث ا،صيييلو  ج ءوا الءو  بن  ن   وصييح الوصييوع لز   وصييح الوصييوع   و  قل  اإل لمن و (4)
 (أ11/289و ) لصع ا ط بن لع ل،

 ل،    ء ج   ا،صيلو الءو  بن الوصوع لع ل الوايت  ج ع  ن و  و ا ال  صو  ءقل  الغ الن و
 (أ4/406وأ )الوسوزن ءصوع لوايت

 محيل  ن  يب  محيل الءيلضي   و الع يلسي الطب ي ا عيء    ن الءيلضي  ن  صييييييييييييييييلو وون  (5)
ن وال   و وي وا   ل وي و دو الءلضييييياوي  ن  صيييييي لوزالوجو، ا  ءل  ي و ءز     ا ن سييييييصأي 

 (أ1/68ا، ولنن ي ءفولل  2/252هأ )ان ين هت صب ا،ةلمل ءال غللن 335وو  سيعن  

 (أ8/192ن ا لء ي 444ان ين )ال   و    ن الءلضن  (6)
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ي ءا  ول  ص يييييييل  قل ن والوصيييييييوع لع ل الوايت ءصيييييييوع (1)الوايت  ها  ءا يقوءل     الء و و
 أ(2)ل وايتو
الءسييم التلل ن  ن صيون     ا وصيياي فإن كلن  صيي  لز  سيي ب صء  ييا الع         

فإ ل  ن صيون  ول سييييييييييول،  ء و ،ي فإن كلن ا ول  فإن اق  ييييييييييل، قطعل  بن  ءصيييييييييي  
صييييييي  الوصييييييوعي ء ن   صء  ييييييوز قطعل  بن  ءصيييييي   ل ي، صييييييحي ءالع    (3) سيييييي وللوز

لي ء ن ء، ب يلمهيل صيلصييييييييييييييعي كذيل لو ءالوصييييييييييييييويع  ن الت ي   فيإن ء، عذيل     ءن ي 
جواو الايو  -ص ث  لئع ديومي ءقوذع ا ل ي  لئعي ءا وصي   ز  لئع فوجهلنن   لمهل 

أ ء صييييييهذل (5)ن  نز صءلم ال ل  ي فوع   ءو ط  الوصيييييوعي ءصيييييييز اليوء (4) يب   ا
ءوص  الوصوع ءصوع ن  ن الت   صو ه   وهذلي فوع    يز   ا تل  نص زي  (6) يل ال غو 

 أ(8)ي ءسوأ (7) ن  ع ز  ي ء ع ز يقو  ل وايت 
 

  

 

 (أ11/295) لصع ا ط بن  (1)
 (أ413ن )ال  ذعن ك لو الوصلا (2)
 أ249 ا س ولل  ا ياد عل  م الوللي ءقل وءلم ال عيصث عل ص يعن (3)
ي  12/222ي ك لصع الي وزن  6/104ي يءضيع الطلل  ن 7/17ان ي اليء   يزن )الايي  الي  ن  (4)

 (أ350]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/ ا ط ب العللن
 (أ6/104ان ين )يءضع الطلل  ن  (5)
 (5/75ان ين )ال ه صبن   (6)
ي الوسييييييييييييييوزن 2/343ي ا هي ون 193-8/192الي ي ا صيييييييييييييييلدي السيييييييييييييييل ءيع  الن)ا يلء ن  (7)
 (أ4/71ي  غين احمل ل ن 3/32ي  س  ا طللبن 359ي ا ن صلين 8/169ي ال ولنن 4/406

 أ265ان ي ص يعن  (8)
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ء ن   صث  الت    ءوذ ز      يز  ءلي  ل مي   ن الت  ي ءصييييييييييليل الوصييييييييييوع 
ي (4)ءالغ الن   ل و ط   (3)ي ءقل  ال يلنو ا(2)الوايتي ك ا قللز اليافعا (1) عخءصوع  

ي ءقل  ا لءيد ن ووصييييح فوذل صءل    ل     (6) ن سييييلئي ا،صيييييلو   (5)ء يل، اليءاين
فوذل  ها ء، ب لمهل صلصع    أ ءال لوي  يلمل و ا     ااال (7) يزي ءو ط    ال لقاو

ق يل   صءلم فإن ق يل صءلم الع        ل ع ذ ز الت  ي ء  ص ء  شييييييييامل ل وصييييييييوعي ء ن 
قسييييييييييييييم الت ي      الع   ءالوصييييييييييييييويعي فوع    ييز  ءيلي  يل م  الع  ي ءص ء   يل م  

 الوصوع ءصوع   عخ ل وايتأ
ء ن كلن سيييي ب الع   و  ا ولي كذل لو  ءصيييي   يلو ز صييييي  الوصييييوعي فإن 

أ ءقل  ا لءيد ن و ن كلن  ص  (8)    ءيل صييليل الوصييوع ءصييوع ل وايتي ءوا  ج ع
 

ا  عخن  ن  عَّخ الاييييييييييييياملي   ن ج  ،أ ءوو الع ل ال    ت     ع يييييييييييييز ء ءا ال عخ اآلصي  (1)
ي  ع م 400يقوءيييل ي كيييللييي   نصيييييييييييييي يييز  ي ءنصيييييييييييييي يييز يقو ي  تال أ ان ين ) ع م لغيييع ال ءهيييلملن 

 (أ  2/169ا صط يلل ءا،ل ل  ال ءهوعن  
 سيييييييي  ا طللبن  ي 6/104(أ ءان ين )يءضييييييييع الطلل  ن 17-7/16ان ين )الاييييييييي  الي  ن  (2)
 (أ  4/71ي  غين احمل ل ن 3/32

ا سييييييييين  ن   ول هللا  ن عيي   و   اي ال يلنو اي  ن  صييييييييييلو الوجو،ي ديس ال ءز  وون   (3)
     يب  ل ل اإلسيييييييييييييي ياصويني ءلز ال ع وءع ا سييييييييييييييذل  وو ا ل الوي ءك لو ال ص  ي وو  سيييييييييييييييعن  

 (أ1/207عن  ي ج ءلل الالفعو388أ )ان ين ج ءلل الالفعو نه425

 (أ350]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/ ي ا ط ب العللن4/406ان ين )الوسوزن   (4)
  ل الوا ل  ن  ةل و   ن  محلي ف ي اإلسيييييالم   و احمللسييييين اليءاين الطب ي صيييييل ب    وون (5)

 و  ق   ز ا ال ل    ه502  ك ب الايييييييييلفعو ي وو  سييييييييييعن  ي ءوو  ن  جو وال يي وحبي ا  وب
ي ج ءلل الايييييييييلفعوع   ن قلضيييييييييا شيييييييييه عن  7/193 سيييييييييلا أ )ان ين ج ءلل الايييييييييلفعوع اليب ن  

1/287) 

]لن  طيلمل    ال يي ء      ويع ا ؤ ني ءان ي اليءي   ييز  ن )ا ط يب العيللن    قث   ويز (6)
 (أ  350هللا  ن  لجا[/

 (أ  193-8/192)ا لء ن   (7)
ي يءضييييييييييع الطلل  ن 7/16ي الاييييييييييي  الي  ن  4/406ي الوسييييييييييوزن 86-8/85ان ين )ا،من  (8)
 (أ4/71ي  غين احمل ل ن  32 /3ي  س  ا طللبن 20/455ي ارلاصع     ءولم الي لصعن 6/104
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 ز ق   وع و ، ن سييييييييييز فوجهلنن   لمهلن صيد، ا   ليا    ن هلملي ءأنوهذلن  ي   ا وصيييييييييي 
ي ء ن ا ن الءييلض  ن (2)أ ءكيي ا ا يم لو  ءصيييييييييييييي   يييلوييب ءاي ييز(1)ا   ييليا      ييلاملو

فويزأ قيل  اليءاينن وءلو  ءصيييييييييييييي   (4)ي ءو طيز الء يل (3)الوصييييييييييييييويع   جتو   ييلويب ءاي يز
 يلوب  جي ي فع   ءيل   و ط  الوصيييييوع ء ن كلن يقز ق    ول ا وصييييياي    صيون 

 أ(5) و ،و
  فإن  ءصيييييي  لز  ع   عويعي  ء (6)ء ن   صين الع ل وع    ز سيييييي ب صء  ييييييا الع      

 ءييلي  ع   ل ءييلصي دءن ا يصييع كذييلئييع ديوم  فييإن  ييلل ءوو       يييز فييللوصييييييييييييييوييع 

 

 (أ8/193)ا لء ن   (1)
ي ان  ي ء ن  لل ا وصي  افإن     ق    ول ا وصي    ءاي ز ءلو  ءصي   يلوب قل  ال غو ن و (2)

صييييييييييوع ق   الع    ء  عل،ي ء ن سييييييييييوامل ق   الو  ءوو     ك ل  زن ووقثي فإن     بدامل الي وم ن   
ي يءضييييع  7/17(أ ءان ين )الاييييي  الي  ن 5/74)ال ه صبن  أو  وي  ي ءكلن ءصييييوع ل وايت    

   (أ  355]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/ ي ا ط ب العللن6/105الطلل  ن 
ن ءالوصلا جلئ    ها صيج   ن الت    ن  ءص  لز علي -صعين الالفعا- و  قل ن و قل    (3)

أي ءالسيلدسن  ن ك   ن ق  ن   جتو  لز الوصيوعي فلءصي  لع ل،     سي ععن  ها  ءصي  لوايت  ءأأ
 ء  يييلو ييز  ء  ييل ي،  ء  م ءلييل، ءقث  فذن كييلن  يهم صوم ميول ا وصييييييييييييييا   وكييل   ن   جتو  لييز 

 (أ  444الوصوع  ط   الوصوع لزي ء   ن  ل الوصوع ءجل لوأ )ال   و ن  
 ييي ا يء  ي ا عيء   لء ل ي ءوو الء ل  الصيييييغ ي  وون   ل هللا  ن  محل  ن   ل هللاي   و  (4)

صيييييل ب جيصءع ااياسيييييلنو    ال ءزي  ن وصيييييلنو زن شيييييي  ال   و ي ءشيييييي  ال يءهي وو  سييييييعن  
 (أ3/46ي ءفولل ا، ولنن 1/497هأ )ان ين ج ءلل ال ءهلمل الالفعوعن  417

 ن صييييييييييييييل يب   ءا ط يب العيلل نءال     قث     قو  الء يل  ءلين هكي، ا ن اليفعيع   ك يلصع الي ويز  
]لن  طيلمل هللا   ي ا ط يب العيللن12/224أ ان ين )ك يلصيع الي ويزن ا ي ويب ال يي ء   جيل،   حبي

 .  (356 ن  لجا[/

أ ان ين )ك يييلصيييع الي ويييزن  ا ييي ويييب نء يييز ا ن اليفعيييع  ن اليءاين   ال ييي ء   جيييل،   حبي (5)
(أ ءهكي اإلسييييييييييييييو   ن  ل نء ز ا ن  357هللا  ن  لجا[/]لن  طلمل  ي ا ط ب العللن12/224

 (أ20/455اليفعع   الي لصع   صطل    ل   ال ييأ ان ين )ارلاصع     ءولم الي لصعن 
 أءوو الءن (6)
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ي ء ن كيلن ان ءي     و ، فيللوصييييييييييييييويع  ن ان ءي   لويزي ء ن كيلن قيل     فها (1)ل وايت 
 أ (2)لز

 هنهيول ء ن  ءصيييييييييييييي  لز خ مل شييييييييييييييلئال كي ال  للزي ء  ص عي  ليق  ز فتال ع  ءجزن  
ي ءوو كذل لو قل   ءصييو  لز  ت   (4)ن  ن يق  ز ولص    الوصييوع(3)جواو ا ن ا لاد

أ ءأنوهلن   ولص  فال صع    يز شياملي ءوو ءصيوع (5)يق  ز ء    سيلئي   والي ءسيوأ 
أ ءألتهيلن  ن الوصييييييييييييييويع جتذال   يق  يز فيإن صي  ك يز  ن الت ي  (6)ليز  غ  يق  يز ف  طي 

 

      ل  ج عأ (1)
اسيي  ا طللبن  ي 6/104ي يءضييع الطلل  ن 7/16ي الاييي  الي  ن 5/75ان ين )ال ه صبن  (2)
 (أ  4/71ي  غين احمل ل ن 3/31

وون حمذل  ن  محل  ن حمذلي   و  ييي الييليني الءلضاي ا صي ي ا عيء    ن ا لادي  ن   (3)
 ئذع  صيييييلو الوجو،ي صييييل ب ك لو وال يءهو   ا  وبي شييييي ز مجل ع  يهمن الء ل  ا يء  ي 

ي اتيص  اإلسييييييييييييالمن  4/197)ان ين ءفولل ا، ولنن هأ 344ء  و   او السييييييييييييي اي وو  سيييييييييييييعن  
 (أ7/803
ي  11/256 لصع ا ط بن ي 123/ سييييييييألع114ا سييييييييلئ  ا وللالن ان ي جواو ا ن ا لاد  ن )ء 

 (أ  12/222ي ك لصع الي وزن  6/103ي يءضع الطلل  ن 7/16الاي  الي  ن  
ي  غين  7/11، يل  ن مج يع   واليزأ ءوي ا الوجيز وو ا ع ذيل   ا ي ويبأ ان ين )حت يع احمل يل ن  (4)

 (أ6/46ي  لصع احمل ل ن  4/71احمل ل ن 
    جل،أ (5)
ل  ن قل ن   ولص  يق  ز   الوصيوع  فإن ا  لجب   صلص  فوذل ء ن  صييل يقل  اإل لمن و (6)

و ا سيي و ز حت  ااطلوي فإها قل ن  ءصييو  ل ي اق  يي  هل   ن صيون ا وصيي   ز و  ا وصيي  
لزي ءو ا    جالقز مييال دصولز حت  ا وصيييي   زي ءوو كذل لو قل  لوصييييوزن اصييييي       لل    

وأ ان ين ) ييلصييع ا ط ييبن   جي  لييز  ن أيصيي   ن الت يي  شييييييييييييييوئييل   يال ءياملي ف و كييلن الوصييييييييييييييا فء ا  
   (أ11/256
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   ي فإن  ءا شييييييييييامل صييييييييييي   لوزي ء ن   مي  ك ز  ن الت        يز  ءلي  ل مي  
 أ(1) يز

ءلو  ءصييييييي  لز  ت    للزي ءشيييييييي  وءله يق  زي     مجوعز  ن صي   ن الت  ي 
ي (3) مل  يهل صي    الت  أ ء ن  ءص  لز  يق  زي  ء خ(2)فإن ف   شامل صي   لوز

 أ(4)ءسوأ 
 فرع

ي فإن   صين  ويهذل فإن كان ألجنيبلو  ءصييييييي   ن  ع يييييييز  ي ء ع يييييييز يقو   
ي ء ن ق    (6)ي فإن ق   إبهن سيييييييول،  فل وصييييييي   ز  ويهذل ]كذل لو ا  طب[(5) هلأي 

 ن ن    صييييييييييييييي يييييز ق و  الع يييييل  غ   هن  [/ 35] غ   هنيييييز فهو     ]الوجه  

 

(ي ءنء ييز  يييز اليافعا  ن )الاييييييييييييييي  الي  ن 5/75ويي ا الوجييز هكي، ال غو   ن )ال هيي صييبن (1) 
 (أ7/16

ي  غين  3/32ي  سيييييييييي  ا طللبن 6/104ي يءضييييييييييع الطلل  ن 7/16ان ين )الاييييييييييي  الي  ن  (2)
 (أ  4/71احمل ل ن 

ي ال يليصيبن  6/103ي يءضييييييييييييييع الطيلل  ن 7/15ي الاييييييييييييييي  الي  ن 5/75ان ين )ال هي صيبن  (3)
 (أ4/71ي  غين احمل ل ن   2/363

/ ي نسييييييي ع ا ي  ع ا، ويصعأ  ءن ا  مل السيييييييلدسي 60ي لو ع  ن ا  طو  ان ين ا  مل التلل  (4)
 / ي نس ع   يث جو ء وسيا أ54لو ع 
أ هتيلأي الءوم هتيلصؤا  ن اروئيع جع وا ليي  ءا يل ووئيع  ع و يع ءا ياد اليو يعا هيلأي ن لغيعن ا ييلء يعي  (5)

 فو واضعون       ي  لطوه ءاليضلأ
أن صرتاضيي  الايييصيلن  ن     ال علقب ءال يلءوأ ك قسييذع ا يلفال   ا، ولن ا اييرتكعءاصييطال ل ن 

ءها   ي ز    ي ء و ا  ي ز   ك ا  ن ال  لن  ي  اليصييثصي  ال و ا ع ا اليصييث ا  ي  ءها    ا
ي  2/645ي ا صييييي ل  ا ي ن 236ي حتيصي  ل ل  ال ي وزن  127أ ان ين )ج  ع الط  عن  ك ا  ن ال  لن 

 (أ3/370ي  ع م ا صط يلل ءا،ل ل  ال ءهوعن 396الءل وس ال ءهان 
  ل    ا عءوف   اد     أ (6)
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ي فإن   نصيييز  ط    نصيوب سيول،ي ء   طالنز   نصيو ز ءجهلن جييان (1)سيول،[
 تين     ااال  ا  ءييلم    كييل    هييلأي أ ء ن كييلن  ويهذييل (2)  ق و  ار ييع  غ   هنييز

ءو ،ي    ن ا،كسييلو اليلدي  ولص    ا هلأي ه فإن ق يل   ولص  فيذل لو  (3)ال طي
 أ(4)ي ء ن ق يل ولص    ع أ     هن السول هلأي   صين  ويهذل 

نو  زي ف و ءقال  ع يهل   و ، مث ا وصي   ز  ن ءقال اإلصصيلمل ءا ول ءالء و    
ء ع ييييييهل   و ، فطيصءلنن   لمهلن  ن ا    لي  ووم الوصييييييوع فذن ءقع    نو  ز فهو 
لزي ء صيييهذلن  نز   ا   لي  زي    صي ين      ن ا      الوصييوع مثابَّ عصيي ه فإن ق يل 

 ن ق يل  لء و    ول  ء  نز ص     لء و   صييييييييييييولز صوم ا ول فل    لي  ووم ا ولي ء 
 أ(5)فل    لي  ووم ا ول  ء الء و ه فوز ءجهلنن  صيهذل  ءرذل

 

  اف ءلي الع ل     هن السيييييولي  ءاضييييييعأ ء  لي  اليافعان و    الوجه     لي  ا صييييييث و  (1)
 (أ7/14وأ )الاي  الي  ن  وجيل،  لوز  ن 
ي  6/102ي يءضييييع الطلل  ن 7/14ي الاييييي  الي  ن 247-11/244ان ين ) لصع ا ط بن  (2)

 (أ4/70ي  غين احمل ل ن 223/ 12ك لصع الي وزن  
 / ي نس ع   يث جو ء وسيا أ117ي لو عن  ن ا  طو  السلدسان ين ا  مل  (3)
ء ان أص ،ي كي، ا صييييييي ون ء  صوضيييييييوا  ءو ا ا ص ال  ه ا صييييييلدي السييييييل ءعأ ءقل  اإل لمن و (4)
 ل ع ل  فوز      ن ق و  ار ع ءالوصييييييييييييوع لوس -ر ا ااال  ءجه  ء سيييييييييييي ي ن   لمهل   حتو 

ي ء  يل وو ل  يع   حتو     الع يل ء   مجوال ا، ذيل  اليت صال سييييييييييييييهيلي ءا هيلأي  ويد    ذيل   ي ع يز
اليو عي كذل صصي         ا يلفالي    كأ ل قسيذع فوهلي ءوصي  ا ي عع   ك  نو ع    صيل ب 

و ال   ا   ه فل،كسيييييييلوعل ءا ي عع لزي فللصيييييييول   يزي    ي عع الاييييييي يع  ن صسييييييي أجيولي ء ها اصيييييييطلد
      ي ععي ف م صلص    ا هلأي  اليت ءضيييييييييع   ق سيييييييييلم ي ءق و  ار ع ءالوصيييييييييوع   ص ع    ا يلفال 

 سوامل جيل ا هلأي   ء   جتيأ   ءا يصعاليل   ا يلفالي ء ها كلن ك ل ي وع  قسذع ا وووو    
قطيي ءكلن    وعل حبسييي زن لو كلن  ار لل ولل ع   ءجيب  ن نءو  أ و ا  ولن  سييي   ااال 

 يلفال ءاص صييييييييييييلض   ي ا هلأي  هكيان،   ا  ل  ن اليواديي فها صليجع     ااال   ص ييييييييييييل  و ءول  
 (أ249-11/248وأ ) لصع ا ط بن عل

ي  6/102ي يءضييييع الطلل  ن 7/14ي الاييييي  الي  ن 251-11/250 لصع ا ط بن ان ين ) (5)
 (أ4/70ي  غين احمل ل ن  3/31 س  ا طللبن 



 

 

 
 

265 

 اجلواهر البحرية

ءمي      الءول    دصو  ا،كسييييييييييييييلو الييلدي    ا هيلأي   يل  ها ءويب  فيإن  
ق ييل ويلصي  فوقعي  ار يع   نو يع   يلمهيلي ءالء خ   نو يع اآلصي ان       الوجه    

 ء ص     ز  صيييييييييولز عل  فع   التلين ا    لي  ووم    ن     ا وووو عصييييييييي   لء خي
ار يييعي ء    ا،ء  فيييل    يييلي  يييز  ء  ووم الء خه فويييز الوجهيييلني لين ا،هنهي وييييل  ن 

 أ (1)ا    لي  ووم الء خ
ء ج   ا،صييييييييييييييييلو ااال    دصو  ا،كسيييييييييييييييلو الييلدي    ا هيلأي ي ءويدد 

رل فوهل ءفوذل  ها  ذ  ار لل ءالوصييييييييلا     جيانز فوذل  ها صييييييييي ل  لصو  (2)اإل لم
قطعييل   ء ويون     ااال أ قييل  اليوء ن وءالياجح   ييل      (3)قطين   ييل ]وييلصيي [

 أ(4)ااال و
ءلو  ءصييي  ليصييي ز ا ي صلصيييع  ء ليصييي ز اليقو  صلصيييع  قل  الء ل ن والوصيييوع 

 ي لع ا هلأي   ف يون الوصوع ل سول ن وصح ءصي   وءوول ا وصا  (6)ي ءقل  و ،(5) ج عو
ي ءقل  اإل لمن (7) ن  ءصي  ليصي ز ا يي ءلز  ن  ءصي  ليصي ز اليقو أ ءصيييز اليوء 

 ء كلن  ء  صلي  فوهل اليلدي   وصيييييييييحي ء ن  ديجيل، فإن ءقال هل     هلأي و ن   صين 
 أ (8)  نو ع السول   وصحي ء ن ءقال   نوصع الع ل فوجهلني ءك ا ا يم   ار عو

ي  ء كلن  ءق يل الوصيييييييييوع    هلأي   فإن   صين  وإن كان بعضييييييي  الرقيه لوار  
ولص  فوهل فها ءصيييوع ل وايتأ قل  اإل لمن وءع ذ   ن و عخ الوصيييوع كذل  ها  ءصييي  

 

الغييلصييع   اص صييييييييييييييييلي اليهييلصييعن ي 7/14ي الاييييييييييييييي  الي  ن 11/251 ييلصييع ا ط ييبن )ان ين  (1)
   (أ4/70احمل ل ن  ي  غين 316ص لا ال ءاان ض ي6/102يءضع الطلل  ن  ي4/426

 (أ11/249ان ين) لصع ا ط بن  (2)
   ا،ص ن )و ط (ي ءا ت    ن  ي ءوو الصواوأ (3)
 (6/103ء   ز  يتي  ال  لءلأ ان ين )يءضع الطلل  ن  (4)
ي يءضييييييييييييييييع الطييلل  ن  7/15ي الاييييييييييييييي  الي  ن 11/253ان ي اليءيي   يييزن ) ييلصييع ا ط ييبن  (5)
 (أ  6/225ي الي م الوول ن 12/223ي ك لصع الي وزن  6/102

 ا صلدي السل ءعأ ءنء ز اإل لم    لصع ا ط ب  ن الاو   يب   اأ (6)
 (أ6/103يءضع الطلل  ن ) (7)
 (أ254-11/253 لصع ا ط بن ) (8)
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 لصيييييييييييييييوح  ن ا    يلي  ووم  (2)أ ء ن ق ييل ويلصي  فويزي ]فيإن ق ييل[(1)بكتي  ن الت ي و
ا ول  فإن  لل ا وصييا   صوم الع ل فللوصييوع صيييويعي ء ن  لل   صوم سييول، فها 

صوم    هلأي ن وء  فيل     ن صيون  ويهذل  (4)أ قل  الايييييييييو    و   ا(3)صيييييييييوع ل وايت ء 
 الوصوعي  ء   مث جتلدل ق    ول ا وصاوأ

لو  ءصييي  لع ل   جي  فلشيييرتا، ءايت ا وصيييا ق    ول ا وصيييا  فإن   فرع اثٍن:
ءا وصييييييييي   ز ل ع ل   ا،ء ي ءل ذايييييييييرت         ء   ز ق    ووز  ص يييييييييل  صيييييييييي ي 

 أ(5)التلنوع
ي فإها  ءصييي  للا عي فإن قصيييل مت ويهل  ء  ج   النظر الثاين: يف الوصييية للدابة

فللوصيوع  ج عي ء ن  ياد الصيي     صيل هل  ن    هل ءسيءوهل صيي      ا  وبي 
ق    غ  صيي  ا وصي   ز   ءاف ءي    ق و   لليهل   ا،صيحي ءلو يدول ايولل ء ن  

ي ءن  ،  ها   ط   نسيييييلان   لفول  ديمهل  لوايييييرت   ز نعال أ (6) صيييييل هل    هنهي الوجه 

 

صييع الوايتي ءوصييح   ن و ط  الوصييوع    فال مي يال  ن صءل ءن  كال ز    لصع ا ط بن و (1)
وع ال ائل      الت   و  عخ  يل   فإن الوصيي   الوصييلا  صييع الايي    فإن ال  عوخ لوس  ل ل  

 (أ11/252وأ ) لصع ا ط بن الوي ع يد
   أ ل    ا عءوف  سءز  ن ا،ص  (2)

يءضييع  ي4/428الغلصع   اص صييلي اليهلصعن   ي7/17ي الاييي  الي  ن 8/181ان ين )ال ولنن  (3)
 (  12/223ي ك لصع الي وزن  6/105الطلل  ن 

 (أ6/105ي يءضع الطلل  ن 7/17ان ي اليء   يزن )الاي  الي  ن  (4)
ي  سييييييي   6/224ي الي م الوول ن 6/104ي يءضيييييييع الطلل  ن 7/17ان ين )الايييييييي  الي  ن  (5)

 (أ3/31ا طللبن 
ي  783-782ي ال سييييييييييوزن الايييييييييي عع    قسييييييييييم الصييييييييييلقلل/11/290ان ين ) لصع ا ط بن (6)

ي ا ط ب 6/105ي يءضيييييييع الطلل  ن 7/18ي الايييييييي  الي  ن 8/236ي ال ولنن 5/82ال ه صبن 
ي  7/11ي حت ييع احمل ييل ن 2/366ي ال ييليصييبن  362ء 358العييللن ]لن  طييلمل هللا  ن  ييلجا[/

 (أ  2/3ي ف ح الءيصبن 4/71 غين احمل ل ن 
 (أءالوجز التلين ل او   يب  صلن  نز وت   الوصوع ء ن   صء  هل صل ب اللا عأ )ا صلدي السل ءع
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ءصصييييييفز   وهل الوصييييياي فإن   صين ءصيييييا فذن صيصييييي ز الءلضيييييا ل ل   ن  لليهل  ء 
 أ(1)و ،ي ءفوز ءجزن  ن  لليهل ص و  هل   يل  لم الوصا دءن ا لكم

ان ء يي  الييلا ييع      يي  آصي  قييل  اليافعان وقوييلس كون الوصييييييييييييييوييع ل ييلا ييع ءلو 
أ قل  اليوء ن وءوو (2)ا سيييييي ذياي رلي ءقولس كو ل ل ذلل  اص صييييييلصييييييهل   ي ء   يزو

أ ءلو  يلل ق ي  ال ويلن يءجال ءاي يز  فيإن قيل ن قصيييييييييييييييل مت وي  (3)الءويلس كذيل   الع يلو
ء  ث الوايتي ء ن قل ن قصيييييل الصيييييي    اللا عي  ط    ن صيييييلقز ا لل ي  ء ك  ز 

 صيل هل صيي ي ء ن قل ن      م نو زي   ث     ن ا الع مي ء ط   كذل لو قل ن 
 أ(4)ا وصا   صين لز نوع

   فرعان
ن لو قيل  صي  وي ا التوو ك ن فويز  وي ي ي قيل  الء يل ن و ن ق ييل الي ن (5)ا،ء 

 لييز  صيي ،ي ءوي ويييز   و ،ي ءقييل   يييزصيون   يي  الوايت  ها  صي   ن الرتكييع كييلن 

 

ي  يييلصيييع  444الوجيييز ا،ء  هكي، ا ن الءيييلض ءالوجيييز التيييلين هكي، الء يييل أ ان ين )ال   و ن  (1)
ي يءضييع 7/19ي الاييي  الي  ن 874ي ال سييوزن الايي عع    قسييم الصييلقلل/11/291ا ط بن 
(أ قل  الغ الن وءااال  ياجال     نز و  مي   ا ل  6/227ي الي م الوول ن 6/106الطلل  ن 

 ه فصييييييييييل ب ال   و    صت   لز   يل   ءوءول ي    صت   اسيييييييييي يءلل الصييييييييييي       يزأ  م 
 (أ875ءالء ل  جيع  الوصوع ل لا ع ءصوع ل ذلل وأ )ال سوزن الا عع    قسم الصلقلل/

 (أ7/19الاي  الي  ن ) (2)
ان ين )يءضيع وأ    الءولس اص صيلصيهل   ي ء   لوزي كذل سي     الوصيوع ل ع ل    و  قل ن و (3)

 (أ6/106الطلل  ن 
ي ال سييييوزن الايييي عع    قسييييم الصييييلقلل/  11/293ي  لصع ا ط بن 444ان ين )ال   و ن  (4)
ي الي م  365-364]لن  طيييييلمل هللا  ن  يييييلجا[/ ي ا ط يييييب العيييييللن8/236ي ال ويييييلنن 873

 (أ6/227الوول ن 
هكي و ا ال يه الء ل  ل يءو    و ز      لل ا وصيييييييييييييي   ز   يل   لل  اللا عأ ان ين ) لصع  (5)

 (292-11/291ا ط بن )
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ي ءقييللوان   ييلي، ل ذويي  (2)أ ءيد، الاييييييييييييييو    و   ا ءو ،(1)ا ويت ءان ءيي     الوايتو
ن و ن كلن ا و   ل (3)ل  ي  ي فإن   صي ن فوز ءجب يد،  لوزأ ءقل  الاييييييييو    و  صل

صءصيييييييل وي ويز  لصيييييييال ز  ء   ذز وع  صييييييييفز  لوزي فإن ك يز   و ، يد،     لليزي 
  أ(4)ء   كلن لز  ص ، ءوي ويز   و ،و [/و 35]

 

  ن ]لن  طيلمل هللا ي ا ط يب العيللن4/407ي الوسييييييييييييييوزن 11/292ان ين ) يلصيع ا ط يبن  (1)
 (أ1/308ي  س  ا طللبن 366 لجا[/

 (أ11/293ان ين ) لصع ا ط بن  (2)
وون حمذل  ن  محل  ن   ل هللاي   و  صلي ا يء  ي  ن  ئذع ااياسييلنو   صيييلو الوجو،ي  ن  (3)

   ظ اليلس   وب الاييييييلفعاي كلن  اييييييهويا   ل ولي  ص  ال ءز  ن  يب اسييييييي  ا يء  ي ء ص ،  
ي  يآ  ا يلن 2/234هأ )ان ين هت صب ا،ةلمل ءال غللن 372ا يء  ي وو  سيييييييييييييييعن   يز الء ل  

 (2/298ء ب  الوء لنن 
ي الي م 12/123ي ك لصع الي وزن  5/369ي يءضيييييع الطلل  ن 6/334ان ين )الايييييي  الي  ن  (4)

 (أ1/308ي  س  ا طللبن 5/543الوول ن 
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  فإن قل  الي  ن لو قل ن ءق  ت     ا س ل  ء  ءصو ت ل ذس ل  ء  (1)التلين
أ ء ن قل   يدل صيييييفز (3)ءو ، (2)ءفوز ووقث ل يافعا-مت و  ا سيييي ل   وصييييح   يدل 

   صييييييييييل ز ء ذليوز صييييييييييحي ء ن  ج   فوجهلنن  هنهيمهلن  نز صصييييييييييحي ءصءل  ز جواو 
 كل س لأ  (5)الءيطي ي ءالي   ء (4)الاو   يب   ا

أ ءوا صيييويع     ا  وبي سييوامل كلن   داي للحريبالنظر الثالث: الوصييية         
أ ءجيي  ااال    الوصييييييوع ل ذيول     قوليل  ن   يز   (6)اإلسييييييالم  ء   داي ا يو 

 

ءيد، اإل لم  خل ال  ن كال   يهذل   مي  أ      و   ا و ا ال يه  لوصيييييييييييوع ل لا ع    الايييييييييييو   (1)
ءو ا ال   هكي، فوز ن ي  فإنز شيي ز الوقث     ا سيي ل  لوصييوع ل لا ع ء ويهذل فيل   و  قل ن و

ف عوي   ياجعع ي  ها هكيل ،و  العي  اسييييييييي يييءول يءاضيييييييييح  فإن الوصيييييييييوع ل لا ع اندي  شيييييييييله 
  ء  ل الوقث     ا سيييييي لي فءل  م اسيييييي عذللز    ياد   صييييييل  ا سيييييي ل  ذو ل  صييييييل ب ال  ظي 

ان ين ) يييلصيييع   أوي فوي غا  ن عذييي   ط ءيييز      يييل صءصييييييييييييييييل  ييييز    ذوم ا سيييييييييييييي عذيييل هنيييلويا  
 (أ294-11/293ا ط بن

الوصيييييوع  ووعي ءل    ز مت و  ا سييييي لي فءل هكي  ع يييييهم  ن ء ن قل ن  يدل   و  قل ن و (2)
ء  ا صيع الوصوع ء  ول ا   ي ءهللا  صي ءهل  ء  وز ءق ل      ن ل ذس ل   يل    ن وءو ن قل س

  اص ولي،  ق  ن و ا ال    شييييلي اإل لم اليافعا   (أ قل  اليوء ن و7/19)الاييييي  الي  ن  أو   م
(أ ءو ا وو ا،صح   ا  وبأ ان ين  6/107وأ )يءضع الطلل  ن ءهللا    مي وو ا،فءز ءا،يجح

   (أ6/48ي  لصع احمل ل ن 4/72ي  غين احمل ل ن  7/13)حت ع احمل ل ن  
ء  ل الوصييوع  سيي لي  ء ي  ي  ء قيطي ي ف لئ  ي ءوصييي     ذليوزي ،نز  ءقل  ا لءيد ن و (3)

 (أ8/194وأ )ا لء ن  صل هم ل ان    ا     ن و ا ك ز ووجه  الوصوع     
ي يءضييييييع 7/19ي الاييييييي  الي  ن  294-11/293ان ين ) لصع ا ط بن  ن الوصييييييوع  ج عأ  (4)

ي ال يييييليصيييييبن  370-367ي ا ط يييييب العيييييللن ]لن  طيييييلمل هللا  ن  يييييلجا[/6/106الطيييييلل  ن 
احمل ل ن  ي  غين 7/13ي حت ع احمل ل ن  2/32ي  سيييييييييييييي  ا طللبن 6/228ي الي م الوول ن 2/366
 (أ2/3ي ف ح الءيصبن 4/72

ي وذ  ال غعن 9/301وا سيييوأ ان ين )هت صب ال غعن   ل ص       ا لمل ل ع وي   وز نالءيطي  (5)
   (أ2/507ي ا ص ل  ا ي ن 5/118ي لسلن العيون388ي ا عيو   ويووب ا عيون  189
ن الوصييييييييوع   وصييييييييح ل يييب    الوجز التلينن ءو ا  ل اص لي، مجهوي ا،صيييييييييلو ءقطعوا  زأ ء  (6)

ي ءاص يلي، ا،سيييييييييييييي يله   و  يصييييييييييييييويأ ان ين  ء ويهمأ نء يز ا ن الءيلض  ن الي   نءطيله ا وا    ويييل
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ص  ي ء يييل،  ع ييييييييييييييهم     ااال    ا ييبي قييل  اإل ييلمن وءوو  ء   لصيييييييييييييييييع  ن 
 (2) ل طالني ء ي  ا يلءيد أ ]فيإن ق ييل   ءا    ييز ا  ذي   ن صيون  ء  (1)ا ييبو

  ل لو  ءصيييي   ن صيول فها  ج ع قطعل ي  (3)ااال  فوز  ال ج  ز  لصيييييع   ا ييبأ[
ي ء  (5)ي ءوصييح ل   ا ءا سيي أ ن قطعل  (4)ءلو  ءصيي   سيي م فليول فها صيييويع قطعل  

 أ(6)وصح ءصوع ا س م ء  ال  ا  لسال  ،و  ا يو 
ء  الوصيوع لز  ال ع  قوا ن  صييهلن صيي هلي النظر الرابع: يف الوصيية للاال.   

ءألتهلن  نز  ن  ءصييييي  إلنسيييييلن فء  ز  ط  ي ء ن جي ز مث  ءصييييي  لز صيييييي ي ءفوهل 

 

ي  يلصيع 2/342ي ا هي ون 8/193ي ا يلء ن 406/ي ال  ذيعن ك يلو الوصيييييييييييييييلا444)ال   و ن 
ي  7/20ي الاييي  الي  ن 876ي ال سييوزن الايي عع    قسييم الصييلقلل/296ء 11/287ا ط بن 

]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/   ي ا ط ب العللن12/150ي ك لصع الي وزن  6/107يءضييييييييع الطلل  ن 
 (أ6/48ي  لصع احمل ل ن  7/13ي حت ع احمل ل ن 374 -370
 (أ11/296ا ط بن   ان ين ) لصع (1)
 (أ8/193ان ين )ا لء ن   (2)
 ءا ت    ن  أ ل    ا عءوف  سلقز  ن ا،ص ي   (3)
ذيولأ فع    ال ع  قسيييييييييييلمن   لولن  ن صوصيييييييييييا  ن صيول  ن ل وصيييييييييييوع  الفأ ل قل  ا لءيد نو  (4)

اإلسيالم  عل اإلسيالمأ فللوصيوع  ج ع لعءلول      عصيوعأ ءالتلينن  ن صوصيا عل  سي م ف ول  ن 
، ل ءصييوع صييلدف   ل  اإلسييالمأ ءالتلل ن  ن صوصييا عل  يول  ع    الوصييوع لزأ الوصييوع جلئ  

(أ ءان ين ) لصع ا ط بن 8/193)ا لء ن  ف ا الوصييييييوع ءجهلنن   لولن  ج عأ ءالتلينن جلئ  أ
ط ب ي ا 7/20ي الايييي  الي  ن 877ي ال سيييوزن الاييي عع    قسيييم الصيييلقلل/11/295-296

(أ ءا  وب  ن الوصييييييوع ل ذيول ا ع  صيييييييويعأ 376-375العللن ]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/
 (أ6/48ي  لصع احمل ل ن 4/72ي  غين احمل ل ن  7/13ان ين )حت ع احمل ل ن  

، م  ن  و  ال ذ    ر ع ءا   وله ف ل ل الوصيييييييوع رم كل سييييييي ذ أ ان ين )ال  ذعن ك لو   (5)
 (أ7/20ي الاي  الي  ن  11/287ي  لصع ا ط بن 2/342ي ا ه ون 406-405/الوصلا

ي  4/408ي الوسييييييييييييييوزن 11/287ي  لصع ا ط بن 2/341ي ا ه ون 4/226ان ين )ا،من  (6)
 (أ7/13ي حت ع احمل ل ن 6/119ي يءضع الطلل  ن 7/36الاي  الي  ن  
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أ ء  فيل   جيان ا،قوا     الء ي  (1)ءجيز آصين   يل وصييييييييييييييح ل ءيلوي  حب  دءن و ،
ي ءلو (2)صء  ز  ء صء    صلا ي فء  ز  نسيييييلن   وصيييييح قطعل  العذل ءااطأأ ءلو  ءصييييي   ن 

 أ (3) ءص   ن ق    صلا  صي 
ي ءلو ق   (5)ي  ء ا لصن يو ا ل    (4)ءلو ق    ا سييييييييييي ولل  سيييييييييييولول   ء 

ا ل ي سيييييييول، فطيصءلنن   لمهلن  نز صي ين      ن ال ل   ءصيييييييوع  ء وع و        ن ق يل 
أ ءأنوهذلن  ان  ن صيييييييييييييل   ْ     ا،قوا ي ء ن ق يل  نز وع و  نز ءصييييييييييوع فهو       اب اب اب

 

ي  يلصيع 2/342ي ا هي ون 8/191ي ا يلء ن 410-407/صيييييييييييييييلاان ين )ال  ذيعن ك يلو الو  (1)
ي ال ه صبن 878-877ي ال سيييييييييوزن الاييييييييي عع    قسيييييييييم الصيييييييييلقلل/286-11/285ا ط بن 

(أ ء  ا ط ب 6/107ي يءضييع الطلل  ن 7/21ي الاييي  الي  ن  163-8/162ي ال ولنن 5/73
طيل   و ، ا سيييييألع ءا سييييي ل   ،صييييييلعل ف  اجالأ )ا ط ب العلل   ن اليفعع و صيييييو  جول ل 

 (أ385-377العللن ]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/
ي  4/73ي  غين احمل ل ن 7/14ءا ع ذل   ا  وب  نز وصييييح الوصييييوع ل ءلو أ ان ين )حت ع احمل ل ن 

 (أ6/49 لصع احمل ل ن  
 أوءصيوع  ءل      عصيوعأ ءالتلينن  ن فوهل  ويامل  ء  ز، يصنن   لمهلن ، ل قل  ا لءيد ن و (2)

ي الي م الووييييل ن 2/365ي ال ييييليصييييبن 12/149(أ ءان ين )ك ييييلصييييع الي وييييزن 8/191)ا ييييلء ن 
 (أ  3/32ي  س  ا طللبن 6/230

 ا صلدي السل ءعأ (3)
  اس  ءلئهل      لرل  ضياي  زنء،  س ي   ن ي س ا ل أ  لوس  وصوع  للو   نز  ن   ءهل،  (4)

ي  8/191ي ء،ن اإل  يل  صي    ي ليع اإل  يللأ ان ين )ا يلء ن  لوي يع ، م   صءيليءن      وعهيل
ي ال سييييييييييوزن الايييييييييي عع    5/73ي ال ه صبن 2/342ي ا ه ون 287-11/286 لصع ا ط بن 

ي الي م  6/107ل  ن ي يءضيع الطل7/21ي الايي  الي  ن  8/163ي ال ولنن 879قسيم الصيلقلل/
 (أ6/230الوول ن 

،ن ا،جي      ن   ويز ا  ي    ي  ل و    يز   ك سيييييييييييييييلو   ا يل ي فيإها  قيل  اليافعان و (5)
 (أ7/22وأ )الاي  الي  ن و  ي فل ظ لز   ال ع و   ل ب  ه  ز
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الوصييييييوع ل ءلو     ي ء ن   نصييييييييهل   صع   سييييييوامل ق يل  نز ءصييييييوع  ء وع و ي ءص ط  
 أ(1)ال ل  

فوذل   (2) ن   ط يل الوصييييييييييييوع ل ءلو  ف ا ن وهول إبجل   الوايت الطيصءلن اآلوولنالتفريع:  
 ها  جل   قا الوي ع الوصييييييييييوع ل وايتي  صيييييييييييهذلن   ل كللوصييييييييييوع ل جي   ل ائل     

أ ء ن (4)ي لين ا لءيد  ءاإل لم ءالغ ال صيييييوا ويل ا يال(3)الت  ي ف صيييح   ا،صيييح
لواي ز فء  ز صييي ي ءكلن الء    ق يل   ل صيييويعي ء ن الوصييوع ل وايت  ج عي فأءصيي 

 أ(5)وو ا  وبس  ل  لصي هلي ء 
 

و ي ال  ذيييعن ك يييل11/287ي  يييلصيييع ا ط يييبن 2/342ا هييي ون  ي8/191)ا يييلء ن ن ان ي (1)
ي  8/163ي ال ولنن  879ي ال سيوزن الاي عع    قسيم الصيلقلل/5/73ي ال ه صبن 411الوصيلا/

   (أ6/230ي الي م الوول ن 6/107ي يءضع الطلل  ن 7/21الاي  الي  ن  
   ن ال ل   وع و   ء ءصييييييييييوع صيجال    جوا  اليجوه  ن ال ل  ي فإن ااال  ء  ي   قل  اإل لمن و
 (أ11/287وأ ان ين ) لصع ا ط بن   جي  اليجوه صيعل  ي جع يل، وع وءل  

 أ279ان ين ض (2)
ي ا ط ب العللن  12/149ي ك لصع الي وزن  7/25ي الاييييي  الي  ن 4/409ان ين )الوسييييوزن  (3)

 (أ386]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/
 ي ءيد الوصييييييييوع ل ءلو   ال  ءا،صييييييييحن    ييييييييلمل الوصييييييييوع ل وايت  إلجل   و  قل  ا لءيد ن و (4)

 (أ8/192وأ ان ين )ا لء ن  اإلجل  
مث  و  نء ا  صيع الوصوعي فال ص   ل وي عي ء و    نء ا  ي وهولي اص  ث ءقل  اإل لمن و

 صييييييييييييييييل ييلي فذيهم  ن قيل ن  ها  جيل ويل الوي يعي جيل لي ء يهم  ن قيل ن   وي ي  إبجيل هتمي ءوي ا 
 يييل ءجوو   ي ويي  ءصييييييييييييييوييعي فييأ ييل  ن جع يييل  جييل وييزا ص ال    يه     قوليييلن  ن  جييل   الوي ييع و

ان ين ) يلصيع   أو  شييييييييييييييي  فويز في  انصييييييييييييييويع الوايت لءيلوي  ا ويءت  ياجع يز ا  يلامل  طويعي فيل  يلامل ء 
 (أ11/286ط بن ا 

ءقل  الغ الن وءا،صييييح  نز   ص أ ي  إلجل    فإ ل   وي    ن  صيييي هلوأ ان ين )ال سييييوزن الايييي عع 
 (أ879   قسم الصلقلل/

ء  يل  ءيدل وي ،   أالءيلوي  صي   ن كونيز ءايأ  لء ي ءوي ا هنيلوي   ن ق ي   ن  قيل  اإل يلمن و (5)
) لصع   أوللع صصييي  الء   فوهل سييي  ل ل صييييوح الوصيييوعا سيييألع     هنهويول   ق  يييلمل اليالم     

 (أ5/74(أ ءان ين )ال ه صبن  11/294ا ط بن 
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ءلو  ءصيي  لع ل الءلو   ء  سيي وللوز  ء  ل ي،ي فهو كذل لو  ءصيي  لع ل الوايتي 
فإن     ق    ووز صيييي  الوصيييوع لزي ء ن ان ء         سيييول آصي صيييي  الوصيييوع 

أ ءلو  ءصيي  لع ل  اييامل فء  زي  ء لع ل جي ز (1)لسييول، التليني ء   فها ءصييوع ل ءلو 
أ ءلو (2)و ط  الوصييييييييوعي ء ن ق  ز سييييييييول الع ل فها ءصييييييييوع ل ءلو جيا ع فذلل  يهل   

ا وصيييييييييييييياي فيإن     فها ءصييييييييييييييويع ل ءيلوي ي ء ن      ا ييلويب ءصيييييييييييييي   ييلويب فء ي  
ا وصييييييييييا انعيس   ا يلوبءان سيييييييييي   الي ل ع فها ءصييييييييييوع لسييييييييييول،ي ءلو ق   سييييييييييول 

  أ(3)ا يم
 فرعان

  يلمهيلن لو ءويب لءيلو يز شييييييييييييييوئيل ي  ء  يل ،    والي  ء   ي ،  ن   ي  ء        يل،   
 أ(4) ي   ووز فء  ز في  هل      الءول 

التيلينن قيل  اإل يلمن ولو  ءصيييييييييييييي  ل صيل بلثي ءلعذيء بلثي ء يلل ءص ث ا ي ي فيأقيلم 
  يلمهيل  وييع  ن  صيلا  ق ي    ،ي ءاآلصي  وييع  ن  ذيا  ق  يزي ءفي ييل       طيل  الوصييييييييييييييويع 
ل ءلو  فأقوا ن   لولن ص سييييلقطلن ءوي   الوصييييو لنأ ءالتلينن صسيييي ي  ك  ءا ل نصييييث 

الءلو ي ءصب   ذل حبص ز  ن الوصوعي ءو ء   صع ا وص  لز اللصع     ال   اد    نز  
 ن الوصيوع     ال     صله   وزأ ءالتلل ن و   هذل اللصعي ءو ط  الوصيو لني قل ن ء  

 

-879ال سييييييييييوزن 4/409ي الوسييييييييييوزن  11/295ي  لصع ا ط بن 8/192ان ين )ا لء ن  (1)
 ي ا ط ب العللن6/108ي يءضييييييييييييييع الطلل  ن 7/22ي الاييييييييييييييي  الي  ن 5/73ي ال ه صبن 880

ي  ييييلصييييع  4/73ي  غين احمل ييييل ن 3/32ي  سيييييييييييييي  ا طييييللييييبن 388]لن  طييييلمل هللا  ن  ييييلجا[/
 (أ6/49احمل ل ن

 ا صلدي السل ءعأ (2)
ي ا ط ب العللن  6/108ي يءضييع الطلل  ن 7/22ي الاييي  الي  ن  5/73ان ين )ال ه صبن  (3)

 (أ  388]لن  طلمل هللا  ن  لجا[/
ي ويذ يييع اجملذوهن 12/150ي ك يييلصيييع الي ويييزن 8/9ي حبي ا ييي ويييبن 8/191ان ين )ا يييلء ن  (4)
 (أ15/418
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أ ءلو  ءصييي   ن جي ز ف ي ز آصي ء لل عذل   وصيييحي ء ن هحبز اآلصي (1) صييي  لزو
أ(2)صي 

 

 (أ11/369 لصع الط بن ) (1)
 (أ12/151ي ك لصع الي وزن  8/9ي حبي ا  وبن 8/191لء ن ي ا 6/16ان ين )ا،من  (2)
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  النظر اخلامس: يف الوصية للحمل.
؛ فإذا قال أوصححح م  فال ف أ  أو  ف اا اود دآل اصح صححح   (1)وهي صحححة ة 

: أًومها: (2)سحححداا  اح ً او أو قق ،او  زو  وو أو سححح و  أو وةا وححح ا  أو      ححح  ن
ت  نا   -جبناي  أو  غري  ناي - (4)  ف د اأفصحححححححال  ز  او (3)أح ينفصحححححححال ً او ً اة ز ححححححح ، ة

وإح أو  نححا ارغ ة ا اىلو ا ارينححان: أح يمدح زد دآلاو ًن اردصحححححححححححححح حح   فححإح  (5) ط هنححا
وضححححأل ل ىلقال زو سحححح   أوححححا  زناا اسحححح ةب  أو ىل ين  زو أق ح سححححنن زناا   ي حححح ةبا 

مو آلوح أق ح سحنن؛ فإح  اأم ف اوحاو رجوو أو سح و مو وإح وضحأل ل ر ح   أوحا  فصحا واو 
  وإح   تمو ف اوححححححححححححاو  أبح فاققاا (6)ي حححححححححححح ةب وحححححححححححح  او  أح يطأها  أبح  اح ًاضحححححححححححح او  

 

ار  ف :   8/215ا اوي:  ىلأل وا ز ك ابإلقث وهد أضححح ب  ز ك ابردصححح   ارو هي أوسححححا ) (1)
 (ا7/9  ار  ح ارم ري:  8/164  ار  اح: 416  اب اردصااي/

  هناي  216-8/215  ا اوي: 419-416  ار  ف :   اب اردصححااي/4/117اأظ : )اىلم:  (2)
-880ار حححححفأل  إ  ق ححححح  ارصحححححوقا /  ار  ححححح  : 4/410  اردسححححح  : 115-11/114اوط ب: 

  قوضحححححححححححححححح  ارطحححار ن: 11و7/10  ار حححححححححححححح ح ارم ري:8/164  ار  حححاح: 5/81  ار اححح:يحححب: 881
 (ا395-390  اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي /100و6/99

و :رك ابر ماا وارألطاس وار يناؤب واز صاص وتأل   ا  اة او  ، ة  ص اخل  وهد االس ا ل    (3)
  ارنج   6/37  قوضححححححححححححح  ارطار ن: 6/529روالر اا   ى ا  اةا اأظ : )ار ححححححححححححح ح ارم ري: ؛ ارينوي

 (ا4/50  زغين احمل او:  3/19  أسىن اوطارب: 6/182اردهاو: 
  ايآلة ي، ض اا ار  اقازا  ن اوأل،دفن  (4)
"ا )هناي  اوط ب:  وال ي،ضححححححححححححى أبهنا صححححححححححححةم و ط م   ال أ  ن أهنا   تصحححححححححححح قال اإلزام: " (5)
 (ا11/114
اأظ  اوصححححاآلق     ألو اردصحححح  ا ارأل دق  نو اردصحححح     ال حد  ًووث  ا فال ىل  ال أ  ،و و دآل (6)

 (ا3/30  اسىن اوطارب: 6/221ار ا ب زح: )ارنج  اردهاو: 
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  وق   ار ححح ب أ د (1)ز ححح ف وحححاا ق ال اردصححح   اسححح ةب ا أوا  ار،درن  وق ال ارد ان
 ا(2)  ي وار غدي ز،ا  ل

أوصحححح م  ف اا زو  يو  ف جآلاآل وحححح ة   /أ36 ه:ا  نو اإل  ق  أزا رد قال: 
اثرث وهد: أح يين م أ حححححح ل زو  يو  ًا رد  اأم اردصحححححح    ألو  وال ف ا   يو  وأتم 
 ل وا آلوح سح   أوحا  زو اردصح    وىل ين  زو أق ح سحنن زو يدم ف اقل   ي ح ةب وح  اوا 

أوححححا    و :ا رد أتم  ل وا آلوح سحححح   أوححححا  زو يدم ارنماح  أو أتم  ل ىل ين  زو سحححح  
زو اردصححح    وآلوح أق ح سحححنن زو اإلابأ  ف،دالحا و :ا رد أتم  ل ىلقال زو سححح   أوحححا  

 ا(4)اإلابأ  وآلوح أق ح سنن (3)زو اردص    وىل ين  زناا زو  وقم 
ورد اق ضحححى ا ال ت د  أ ححح ل زو  يو  رمو أفاا ابر ألاح  أو  اح سححح واو فاآل ى 

ا و ألال (5)االسححح ،اا  وقأيناا  ف او ر ن حححب؛ فاىلصححح   نو اىل ين يو أأل ال ي ححح ةب وححح  او 
او ديل أصححححححححححححححححححال ات أم ات أف ا أح ار دأزن اونف ن ابر ألحححححاح هحححححال ي داقاثح أبخدة 

 

ال ي  ةب الً فال ارأل دق  ألو اردص   زو وةا و ا  أو     وقآل أبح اىلصال   وارد ل ارينان:  (1)
 اا واوأل فو ا او:هب أأل ي ححححححححح ةب   آلق  وا ت،وي  ارج  إسحححححححححااة وو وم ذرك  ووةا ار ححححححححح ا

 (ا4/69  زغين احمل او: 7/9اأظ : )حتف  احمل او:
  اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و 7/10اأظ  ارن،ال  و ار حححح ب أي   ي: )ار حححح ح ارم ري:  (2)

 (ا5/81 (ا واأظ  قدل ار غدي: )ار ا:يب: 396ًا ي /
 .ق  زو ةاسزا  ن اوأل،دفن  (3)

  ار  حححح  : ار ححححفأل  إ  ق حححح   11/116( هناي  اوط ب: 420اأظ : )ار  ف :   اب اردصححححااي/ (4)
  اوط ب ارألايل:   : 6/99  قوضححححح  ارطار ن: 7/10  ار ححححح ح ارم ري: 882-881ارصحححححوقا /

 (ا4/70  زغين احمل او: 6/223  ارنج  اردهاو: 397 طاا هللا  و ًا ي /
ت د  ارن حححححب زو  يو  رمنل أفاا ابر ألاح  فألو ا و سححححح ي    ورد اق ضحححححى ا ال قال ار افألي: " (5)

و از  اىلصححححححةاب: أأل ال وححححححيا رل؛ ىلأل   يين م أ حححححح لا و و أي إسححححححةاق واخ اقا اىلسحححححح اذ أ د  
زنصححححححححححححدق: أأل ي حححححححححححح ةب؛ ىلأل  اح ارن ححححححححححححب اث  ا إال أأل اأ،طح ابر ألاح  وار ألاح إ ا ي ت  ا ًب 

  ا ححاوي:  421-420ظ : )ار  فحح :   ححاب اردصحححححححححححححححااي/(ا واأ7/11)ار حححححححححححححح ح ارم ري:  ا"ارجو ن
   6/99  قوضحححححححح  ارطار ن: 882  ار  حححححححح  :  ناب اردصححححححححااي/11/119  هناي  اوط ب: 8/217

 (ا3/30أسىن اوطارب:  398اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي /
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  وار افألي وحححح ل (2) ي أأل  ىن ار داقث   ى ز ححححأر  اردصحححح  و و ار حححح ب أي   (1)اىلب؟
 ل هلفا ابر ححححححدي    ا ورد أتم  درويو   نافا سحححححح   أوححححححا ؛ فاودصححححححى(3)ات أ ابت أ

 ا (4)ً ث اق ضى ا ال صة اا رألول  وإح  اآل زا  ن اردص   وارينان   ى س   أوا 
 فرع

يف، حال اردصحححححححححححححح ح  ر ةفحال زو ي ي أز ا  ألحو اأفصحححححححححححححححارحل ً حاو  فحإح ق  احا ق  حل؛ قحال ار،فحال 
أأل   وقال غريمها: ف ل ار،دالح ف فا إذا ابع زال أ  ل   ى وو (5)وار،اضححححححححححي: ال يأل و  ل

ًحو  فحإح ق   رحل (6)ًي فحإذا هد ز حم ا ورد تحوا حا ا فحال اتنحاح؛ أبح و  حاهحا ا  ا  وا
  ف د زا  ق ال ار، دل اأ ،ال ار، دل إ  (7)اردصححححححححح   صححححححححح   وإح ق  اا أًومها   تصححححححححح 

 ا (8)واقتل

 

 (ا421اأظ : )ار  ف :   اب اردصااي/ (1)
 (ا11/119اي  اوط ب: اأظ  ارن،ال  و ار  ب أي   ي: )هن (2)
 ألحححاح ي داقاثح ةخدة اىلم وهححح:ا ات أ  حححات أ ا أح ار دازن اوأل نن ابر ً حححث قحححال: " (3)

وها  (ا7/11"ا اأظ : )ار  ح ارم ري:    أو ةخدة اىل ديوًو
  هناي  5/81اأظ : )ار ا:يب:  ىلأل إذا  اح   نافا أقال زو سحححححححح   أوححححححححا   فافا  ال واًوا (4)

   7/11  ار حح ح ارم ري: 883  ار  حح  : ار ححفأل  إ  ق حح  ارصححوقا /121-11/120اوط ب: 
  أسحححححححححححىن اوطارب:  400  اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي /6/100قوضححححححححححح  ارطار ن: 

 (ا  3/31
قوضحححححححححححححح  ارطحار ن:   7/20  ار حححححححححححححح ح ارم ري: 5/81اأظ  ا ارن،حال  و ار،فحال: )ار اح:يحب:  (5)
ًحا ي /6/100 (ا أزحا قدل ار،حاضححححححححححححححي ف،حو قحال ا و  400  اوط حب ارألحايل:   :  طحاا هللا  و 

ار فأل  ا اوط ب ارألايل: "و   ل اق صححح  ار،اضحححي ا ار أل  ب"ا واأظ : )ارغ ق ار ا   ا وححح ح ار اج   
 (ا4/17اردقآلي : 

  أسححححححىن اوطارب:  399دازض:     حححححح  ارغ6/223اوصححححححاآلق ار ححححححا ،  زح: )ارنج  اردهاو:  (6)
 (ا3/31

ًحومهحا ف ة فحال أح يمدح غري   (7) ًحومهحا أ دا  أزحا رد ق حال رحل أ ىلأحل رد ق   رحل ع ألحاو فحإ  أ  ،و أح أ
 (ا12/219   فاي  ارن  ل:  401أ  لا اأظ : )اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي /

 (ا2/400      ارغدازض: 401اأظ : )اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي / (8)
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  (1)أزا رد أوصحححححححححححى  ف اا ار:ي سححححححححححح د و فف ل أو ل: أصحححححححححححةاا: أأل ال يصححححححححححح       
ا ورد أوصححححححى  فال  فال (3)أأل إح و و يدم زدتل صححححححةم اردصحححححح   وإال ف : (2)وارينان

فإح وروا رووح س   أوا  صةم اردص   وإح وروا ىل ين  زو أق ح سنن   تص   و :ا 
 ا(5)أوا  واصخ  ىل ين  زو أق ح سنن (4)إح ورو أًومها ىلقال زو  س   

 

ومت  ك زو   يد و مم نح  وىلأل ز أل ب ر أل،و ا ا ال  فأوحححح ل زا     ىلهنا مت  ك قال ار افألي: " (1)
 (ا7/11)ار  ح ارم ري:  ا"إذا وق    ى ز جو س  ىن

 ا ة: )واثريناا(ا  (2)
مدا  و أي قال اإلزام: " (3) سحح مدح  و يفدا ز:ه ل ا  ووإسححةاق او و ي أأل أ ا  اردصحح    ًو

ذركا ور س زا قارل أ د إسحححححححةاق  أل وا  نو ؛ زو  ا  أح اردق  يصححححححح    ى زو سححححححح مدح  إذا  
فف حححححل    ق  زن،طح اىلول  و حححححاح وقوآلا   ى ز دقح ورد  حححححاح ارد  ا ا حححححال  و حححححو اردق  زدقآلاو 

 زح   فحإذا تط ق إر احا خ أ ا صححححححححححححححدقة  فحار  ب  ردق  زو ار صحححححححححححححح فحا  ارنحا جة ار   وااخ  أ
ار دقح  وإذا  اح ي ححححح أخ  ار، دل ف اا  و  ابردصححححح   ار،طح  صحححححة اا ف اا؛ فإح ز ىن اردصححححح     ى

(ا واأظ : )ار  ف :   اب 11/125)هناي  اوط ب:  ا"اإلحاب  ف  س االسحح  راق  أل وا ا وضححألاا
  قوضحححح  ارطار ن: 12-7/11ار حححح ح ارم ري:    8/165  ار  اح: 883  ار  حححح  :  425اردصححححااي/

   7/6(ا واو:هب أهنا ال تصحححححححححححححح ا اأظ : )حتفح  احمل حاو:  152-12/151   فحاي  ارن  حل:  6/100
 (6/43  هناي  احمل او:  4/69زغين احمل او: 

 ا ارن ر ن: )أق أل (ا وارصداب زا أت  لا (4)
 أربعة أقساااااااا :ف  خي د   افا  زو  ورد أوصحححححححححى  فال  اقي   فال أخ    قال اواوقآلي: " (5)

أح يمدح ا ف ح زد دآليو ًال اردص   ردالآلهتفا  ىلقال زو س   أوا   فاردص    ا جةا   أحدها:
ففو وروتل اودصححى  ف اا  زو غ م أو  اقي   أو مها  فاد وو وروتل اودصححى  ف اا زو ذ   أو  

  : أح يمدح ا ف ح زألووزن  نو اردصححححححح   ردالآلهتفاوالقساااااان ال ايأأينى أو مها ابر حححححححدي    نافاا  
: أح يمدح ا فال  والقساااااان ال ال ىل ين  زو أق ح سححححححححنن  فاردصحححححححح   اب     ىلهنا وصحححححححح    ألووما 

 نو   نو اردصححححححح   ردالآلتل ىلقال زو سححححححح   أوحححححححا ا وا فال اودصحححححححى رل زألووزاو  اودصحححححححى  ل زد دآلاو 
  ع:والقساان الراباردصحح   ردالآلتل ىل ين  زو أق ح سححننا فاردصحح   اب     ىلهنا وصحح    د دآل وألووما 

أح يمدح ا فال اودصححححححى زألووزا  نو اردصحححححح   ردالآلتل ىل ين  زو أق ح سححححححنن  وا فال اودصححححححى رل 
  ا"زد دآلا  نو اردصححححح   ردالآلتل ىلقال زو سححححح   أوحححححا : فاردصححححح   اب     ىلهنا وصححححح    ألووم ود دآل
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 . للوارث الوصيةالنظر السادس: يف 
  ى ار،درن اصت ن    وإح أ حا وهحا اأ ىن(1)وهي اب  ح  قطألحاو إح قآلهحا ابقي اردقتح 

ا أح إ ححا ة اردقتحح  رأل نز ارجا ححو   ى ارين ححث تنف حح:  أو ا  ححواا  ط حح ؛ فححإح ق نححا ا  ححواا 
ا (2) ط   فاي اب     وإح ق نا تنف : وهد اىلصحححححححح  ف،دالح: أصححححححححةافا: أهنا صححححححححة ة 

او  حاو ا صححححححح  قدالو واًو (3)وق ال ار،دالح ا اردصححححححح   ر داقث إذا  او  ارين ث  فإح    
 ا (4)وهد  أل و

 

  حتفحح  3/31  ا ححاوحححححححححححححح حح  ار ز ي ارم ري: 6/223(ا واأظ : )ارنج  اردهححاو: 8/219)ا ححاوي: 
 (ا3/345  ب   ى و ح اتط ب: ا 

قال: "إح هللا  -صححححححح ى هللا    ل وسححححححح  -أح ارنز  -قضحححححححي هللا  نل-وا قواا أ د أزاز  ار اه ي  (1)
(   ق :  6/208أ طى  ال ذي ًب ً،ل ف  وصحححححح   رداقث"ا أخ  ل ا و أي وحححححح    ا زصححححححنفل: )

آلاوآل ا سححححححححححححححننحل:   (  وأ د22294(   ق : )36/628(  واإلزحام أ حو ا ز ححححححححححححححنحوا: )30716)
(  وا و زا ل ا سننل:  2120(   ق : )4/433(  واررتز:ي ا سننل: )2870(   ق : )3/114)
(ا قال ا و  12537(   ق : )6/432(  وار  ا،ي ا ار حححححححنو ارم، : )2713(   ق : )2/905)

(  وقال اىلر ان: "صحححححة  "ا )ز حححححماة 3/198ًج : "وهد ً حححححو اإلسحححححناآل" )ار  ر   ا  ري: 
 (ا1/368  صة   اجلازح ارصغري: 6/70  إقواا ارغ  ال: 2/925صا   : او

  ار  حح  : ار ححفأل  96-11/95  هناي  اوط ب: 431-430اأظ : )ار  ف :   اب اردصححااي/ (2)
-8/155  ار  اح: 5/73  ار ا:يب: 4/411  اردسححححححححح  : 885-884إ  ق ححححححححح  ارصحححححححححوقا /

  اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و  6/109  قوضحححححححححححححح  ارطار ن: 7/24  ار حححححححححححححح ح ارم ري: 156
 (ا  411 -410ًا ي /

واو:هب أح اردصححححححححححححح   ر داقث صحححححححححححححة ة  إذا أ ا ها اردقت  وأح إ ا هت  ا  واا تنف :ا اأظ : )حتف  
 (ا6/49  هناي  احمل او:  4/73  زغين احمل او: 7/14احمل او: 

 ق  زو اىلصال  واوين م زو ةااسزا  ن اوأل،دفن  (3)
  ارنج  12/144   فححايحح  ارن  ححل: 414  :  طححاا هللا  و ًححا ي /اأظ : )اوط ححب ارألححايل:  (4)

 (ا6/231اردهاو: 
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؛ ف د أوصحححححححححححى ىلخ ل وال ا و رل  (1)واال   اق  مدأل واقاثو يدم اود  ال اردصححححححححححح  
  مث أابهنا؛ فاردصحححححححح   صححححححححة ة ا ورد أوصححححححححى ىلخ ل ورل ا و  (2)فدرو رل ا و  أو رجو  ل

  خب أ اإلق اق (3)ففا  ق ال زد  أ  ل  أو الز أة مث تجو اا؛ صححححححححاق  وصحححححححح   ر داقث 
ا (4)ر داقث؛ فحإأحل ت،حوم ف حل خ أ ا أح اال   حاق  مدأحل واقاثو يدم اإلق اق أم يدم اود  

  وا  م ححححل (5)ورد ضححححفو او يض آليناو   ى واقتل ىل نز   يصحححح  وإح اق ضححححى ار  دع
 ا(6)و ااح

 

 

 (ا6/232ا )ارنج  اردهاو: جلدا  أح مد  او يض ق  ل أو مد  ق ال او يض ف  يمدح واقاثو  (1)
 ردص  اأي أوصى رجو  ل مث أابهنا  ف مدح يدم زدتل أ ن    غري واقت ؛ ف ص  هلا ا (2)
  قوضححححححححححححح  7/27  ار ححححححححححححح ح ارم ري: 314-11/313  هناي  اوط ب: 4/114اأظ : )اىلم:  (3)

    حححححححححححححح  6/232  ارنج  اردهححححاو: 2/366  ار ححححوقيححححب: 189  اوناححححاو: 6/111ارطححححار ن: 
   4/74  زغين احمل او: 7/16  حتف  احمل او: 3/33  أسححححححححىن اوطارب: 407-2/405ارغدازض: 

 (ا6/50هناي  احمل او:  
  قوضحح  7/27اأظ : )ار حح ح ارم ري:    أح اسحح ، اق اردصحح   ابود   وال ت ا  هلا ق  لا  :وارف ق (4)

 (ا6/111ارطار ن: 
فحاال   حاق ا  دأحل واقاثو  حارح  اإلق اق أم   رد أق  رداقتحل  حويو ا ز م زدتحل  أو  ألنقحال ار غدي: "

:  وقحال ا ار،حوما اال   حاق  حارح  اود ؛  فحا ا اردصحححححححححححححح ح  :قحال ا اجلحويحو   حارح  اود ؟ ف حل قدالح:
فحإح   يمو واقاثو يدم اإلق اق  فصححححححححححححححاق واقاثو يدم اود :   ي طحال اإلق اق  وإح   ؛اال   حاق  حارح  اإلق اق

 اح واقاثو يدم اإلق اق  فصححححححححاق  جدابو:   يصحححححححح  اإلق اق  خب أ اردصحححححححح    ىلهنا  ط    ألو اود   
  ار حححححححححححححح ح  7/31(ا واأظ : )ا ححاوي: 4/262)ار احح:يححب:  ا" افحح  ًححارحح  اال   ححاقف أل ،  ححوم ار

(ا قحال ار افألي وارندوي: ار،دل اجلحويحو هد اىلوا  353/ 4  قوضححححححححححححححح  ارطحار ن: 5/281ارم ري: 
/ب  أ ححححححر  ز ة  197  رًد : زو اورطدة  واىلوححححححا  ا او:هبا وقو ت،وم ا: ار و ار ا ح 

  د ، دس ايا
)هنحايح  اوط حب:   زنجرح  اردصحححححححححححححح ح ؛ إذ رد أآل  ىلآل   و واقتحلا تنجل ح  رداقث  أو فحإهنحا وصحححححححححححححح  (5)
 (ا11/367
 (ا  4/242قوض  ارطار ن:   6/461أظ : )ا اوي:  ا (6)
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 (1)فروع 
  ويظا  (2)زو وقت ل  ،وق ًصححححححح ل زو اررت   ز حححححححا او   يصححححححح  رد أوصحححححححى رمال  

ف فا إذا   يمو رل إال واقث واًو  وأوصى رل   جميا و ل ف ل زو و ان ذ  مها او ديل
ا قححال: "وفححا ححوة ات أ تظا  ف فححا إذا وا  آليو  إح ق نححا (3)جبف ح زححارححل أأححل يصحححححححححححححح 

ابرصححححححة   إخ:ها إقاثو؛ ف ل إز ححححححا اا وقضححححححاا ارويو زو زارل  وإح ق نا وصحححححح   قضححححححاا 
 ا (4)زناا  ور ب ارويو االز ناع زو قضا ل زو غريها"

ورد أوصحححححححححححى رمال زنا   ألن زأل ن    ى قوق ًصححححححححححح ل   يندب و  و وآلاق؛ فاال 
ي دق    ى اإل ححا ة أم ال وخي    ححال واًححو  ححا   نححل رححل؟ ف ححل و اححاح  أصححححححححححححححةافححا 

 

قال ا و ار فأل : "ه:ا ارف وع زف      ى ار،دل ارصحححححححححة   ا أح اردصححححححححح   ر داقث تصححححححححح  زح   (1)
ا ي /  اإل ا ة وت طال ابر آل وإح خ  م زو ارين ث"ا )اوط ب ارألايل:  (ا416  :  طاا هللا  وً 

   11/98ىلهن  ز ححححححححححححح ة،دح هلا    وصححححححححححححح   ف  زألىن هل:ا اردصححححححححححححح  ا اأظ : )هناي  اوط ب:  (2)
  :  طاا اوط ب ارألايل:   6/111  قوضح  ارطار ن: 7/27  ار ح ح ارم ري: 4/412اردسح  : 

 (ا426-425ف   اوألن    ح ق ة ارألن:   3/34أسىن اوطارب:   416هللا  و ًا ي /
(ا  6/111  قوضححح  ارطار ن: 8/28واأظ : )ار ححح ح ارم ري:  (ا432)ار  ف :   اب اردصحححااي/ (3)

 (ا  6/50  هناي  احمل او: 4/74  زغين احمل او:  7/16ف  احمل او:  واو:هب أهنا رغدا اأظ : )حت
 (ا432)ار  ف :   اب اردصااي/اأظ :   (4)
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؟ وصة  او ديل (2)ا و :ا ات أ ف فا إذا أوصى    ح آلاقا زو  يو  هال يص (1)أوهلفا
 ا(3)ا ه:ا ارصة 

  فحإح ق نحا (5)ا ز م زدتحل   نحاو زو أزدارحل (4)ا حا جرد وق    ى ورحوا    ال ااي:         
ا وأوحححاق اإلزام إ  أح ه:ا ابرن ححح   (6)اردصححح   ر داقث اب    زو أصححح اا   يصححح  اردق 

ا (7)إ  ارداقث  قحال: "وأزحا ابرن حححححححححححححح ح  إ  زو  ألحوا ف ر و   ى اردق  اون،طح اىلول"
 : "إح اً ف اا-وهد اىلصحححححححح -وإح ا  ، ها زدقدف    ى إ ا ة ارداقث قال ا و ا واآل 

ارين ث ص   و  يمو ر داقث إ طال اردق  ا ويا زناا  وإح  اآل    ى ارين ث  ص  
 

الخ  أ اىلغ ام ا   أي: اىلزدال  واونحافح ا حاصحححححححححححححح ح  زناحا ىلح اىلغ ام ت فحاو  أب  حاح  (1)
  ار ححححححححح ح ارم ري:  4/412  اردسححححححححح  : 114-11/113ا اأظ : )هناي  اوط ب: اىل  اح وزنافألاا

  أسححححححححححححححىن 419  اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي /6/112  قوضحححححححححححححح  ارطار ن: 7/28
 (ا6/50  هناي  احمل او:  4/74  زغين احمل او: 7/16  حتف  احمل او: 3/34اوطارب: 

 ا ه:ا اودضح صدقتن؛  او   او هبفا ر د اناوذ   صاًب "ار ا:يب"    قال ار افألي: "  (2)
 أل ب  تفاردص   صة ة ؛ ىلح اىلغ ام    إًو  ارصدقتن: إذا أوصى أبح ي اع  ن زارل زو إأ اح 

أل ب ابر،وق  ف صحححححححححححححح  اردصحححححححححححححح   هبا   فا تصحححححححححححححح  ابر،وق  وا "ار  ف "  "واوأل فو" ت ابرألن   فا 
اود ؛ ال يأل ، ىلأل رد ابع زارل ا ز م  ؛ًن ف أهنا ال تصححح   و ل قال أ د   ر  حححاوحححي و ل  خ ؛

(ا واأظ : )قوضححححححح  7/28)ار ححححححح ح ارم ري:   ا"زو ارين ث  ورد صحححححححةم اردصححححححح    ال  ، زو ارين ث
 (ا6/232  ارنج  اردهاو: 420  اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي /6/112ارطار ن: 

  زغين  7/16اأظ : )حتف  احمل او:   (ا واو:هب أأل يصحححححححححححححح ا372ار  ف : )  اب اردصححححححححححححححااي/ (3)
 (ا6/50  هناي  احمل او:  4/74احمل او: 

 أي ًا ج   ى اررت     اا رألوم و دآل واقث غرياا (4)
قال ا و ار فأل : "ه:ا ارف ع ز أل ب  صححححححححححوق ارف ع ق  ل؛ ىلأل وا قال: إأل ال فا وة ا اإليصححححححححححاا  (5)

رمال  ،واق ًصححححححح ل   ، ل  ا تظا  ف ل ارفا وة  وهد إذا وق    ى  ال واًو مما ي، ال اردق  زو 
    :  طاا هللا اررت   ًصحححححححح  ز ححححححححا    ،واق ً،ل  و اح ذرك ا ز م اود "ا )اوط ب ارألايل:

 (ا422 و ًا ي /
   فاي  ارن  ل:  6/113  قوضححححح  ارطار ن: 4/412  اردسححححح  :  7/31اأظ : )ار ححححح ح ارم ري:  (6)
 (ا6/232  ارنج  اردهاو: 12/145
 (ا8/359هناي  اوط ب: ) (7)
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ا وأزححا ارجا ححو (2)  وقححال ار،فححال: "رححل قآل اردق  ف فححا خي و زو ارين ححث"(1)ا قححوق ارين ححث"
ف حل قآل اردق  ف حل اتفحاقحاو  فحإح أ حا ا؛ فحإح ق نحا إ حا تحل ا  حواا  ط ح   حاح  (3)  ى ارين حث 

هي تنف ح: رجم   ب /36 ذرحك وقفحاو   ى أف حححححححححححححححل  وهد اب حال   ى اوح:هحب  وإح ق نحا 
  و :ا ًم  ارين ث   ى قأي ار،فالا وصحححححححدق اإلزام او حححححححأر    ى قدل ا   اق (4)اردق 

  قال: "ورد  اح   رياو وق ال (5)او ف، ال رل أ داار، دل ا اردق  ف فا إذا  اح اردرو صححححححححححغري 
  (7)ا وا رتم ار افألي: أبح اإل حا ة اوأل ،ة هي ارداقألح   ألحو اود  (6) حاح ذرحك إ حا ة"

 ا(8)وأ  ب: أبح ه:ا إ ا ة ا ضفو  ،و زح اودصي  ف ظا  أح تص  ت ألاو 
 

   444(  واأظ  ارن،ال  نل ا: )ار  ف :   اب اردصااي/139/ ز أر 122او ا ال اودروا : )  (1)
  اوط حب ارألحايل:   :  طحاا هللا  و  114-6/113  قوضحححححححححححححح  ارطحار ن:  7/31ار حححححححححححححح ح ارم ري: 

(ا قال ارندوي: "وارصححححححححة   اوأل وأ قدل ا و ا واآل  و   ل ت ف ع ارصححححححححدق اصت  "ا  423ًا ي /
 (ا6/114)قوض  ارطار ن: 

أي أح "ًم  ارين ث وزا  اآل   ى ارين ث واًو  نوا؛ ىلح او يض ممندع زو اردصححححححححححححح   ر داقث  (2)
ابرين ث  فا هد ممندع زو اردصححح   رل ابرجايآلة  ف مدح اردق  ا اجلف ح ز ن او   ى ار،درن ا اأأل،اآل 

  قوضححححححح  7/31  ار ححححححح ح ارم ري: 445اردصححححححح  "ا اأظ  ارن،ال  و ار،فال: )ار  ف    اب اردصحححححححااي/
 (ا6/114ارطار ن: 

 ق  زو اىلصال  واوين م زو ةاازا  ن اوأل،دفن س (3)
أح اردق  يمدح ز ن ا   ى ار،درن ا اأأل،اآل اردص  ا فا:ا ًمفاا    "2"ا ا او     فا س ب    (4)

 ف فا  اآل   ى ارين ث اتفاقاو  وهد  :رك ا ارين ث  نو ار،فالا
مث تصحححححدي  ه:ا او حححححأر  ف ل إذا  ج اردق  ا ز م زدتل  و اح اال و إذ  ً ث قال اإلزام: " (5)

 (ا11/98)هناي  اوط ب:  اة"زا   فةاول اال و ار آل أو اإل ا  ذاك  ف   ف،  ل مث 
ًحا ح  إ  هح:ا  هح:ا زو   م ار افألي ا ا رتاضححححححححححححححل   ى اإلزحام ً حث قحال ار افألي: " (6) رمنحل ال 

إذ اإل حا ة اوأل ،ة هي   ؛وق حال  نف ححححححححححححححل    م نح    حل ار آل  ألحو اود  ارف م؛ ىلأحل  وإح  حاح ابرغحا 
 (7/32"ا )ار  ح ارم ري: ارداقأل   ألو اود 

 اوصوق ار ا با (7)
هح:ا  داب ا و ار فألح  ً حث قحال: "ق حم: صححححححححححححححة   أح اإل حا ة اوأل ،ة إ حا هي  ألحو اود    (8)

  زألحل  أزحا إذا  حاأحم ز أل ،ح   أل،حو ا ا  حاة زألحل  رمو هح:ا إذا  حاأحم زف آلة ال تأل ب هلحا  حا ق حال اود 
ف،و منح ذرك وي،ال  صحة اا ت ألاو  وي ح  حاو ر:رك أبح اودصحى رل ابر حيا  ال  -ف فا حنو ف ل-
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ورد  اح رل واقاثح أو أ ين   فدق  ارواق    افا   ى قوق ًصححححححححححححح  افا   فا رد 
 اح رل ا و و نم وآلاق  فدق    ى اال و ت ين اا و  ى ار نم ت يناا؛ فإح ق نا اردصحححححححححححححح   
ر داقث اب    زط ،او   تصححححح   وإح ق نا ابىلصححححح  ار:ي    ل ار ف يح: أهنا تصححححح  زدقدف  

  وهد قدل ا و (1)صححححححححححححةم  وال قآل   ى او:هب   ى اإل ا ة؛ فإح خ  م زو ارين ث
  وهلفححا ذرححك   ى قدل ار،فححالا وإح  اآل    ى ارين ححث  ححاح ا قححوق ارين ححث (2)ا ححواآل
 ا (4)  وأزا ارجا و    ل ف افا قآلا(3)و اامها

ورد وقفاا   نافا ال   ى قوق ا صح    فا رد وقفاا    افا أصحفن؛ فإح ق نا 
اردصححححححححححح   ر داقث صحححححححححححة ة  زدقدف    ى اإل ا ة  واً ف اا ارين ث؛ فإح أ ا ها و أل نا 
اإل حا ة تنف ح:او فاي   نافحا  فحا وقفاحا  وإح  أل نحاهحا ا  حواا  ط ح    تصحححححححححححححح ا وإح أقاآل 

  ل ف ل ذرك  وواه   داب ا و ا واآل: أأل ي طال إ طال اردق  ف فا فض م  ل ار نم  
أصحححححححححححححح  زحا وقفحل   ى ار نحم  وال يصححححححححححححححري وححححححححححححححيا زنحل وقفحاو    حل   حال يمدح ز مافحا 

ا وقال ار حححح ب أ د   ي: "ر س رل إ طال اردق  إال (6)  وت ألل ا ذرك اجلفادق(5)أت اثو 

 

وقم ق درل وقآلا إال ابود   وزح ذرك رد وه ل او يض وححح  او وأق ضحححل إايا   -  ى او:هب-يوخال 
  يمو رل ار آل  ألو اود   ا  واآلاو  ا     زنل ا  -رين ثوذرك خي و زو ا-أو اب ل وحح  او  ةاابة 

  :  طاا هللا   ا  اة؛ ردقد ل ا ضحححححححححححفو  ،و ز أل ب اب  اة  فم:ا زا حنو ف ل"ا )اوط ب ارألايل:
 (ا427 و ًا ي /

ىلأل   يفضححححححححال و  يغري  ط   هللا تألا ا وأزا إذا  اآل   و ارين ث ف افا قآل اردق  ا ارجايآلةا  (1)
   فاي  ارن  ل:  6/114  قوضححححححح  ارطار ن: 7/32  ار ححححححح ح ارم ري:  11/98اأظ : )هناي  اوط ب: 

 (ا6/232  ارنج  اردهاو: 12/147   فاي  ارن  ل:  12/147
 واآل ا او أر  ار ا ،   ً ث ق نا إأل ارصة  اأي تف يألاو   ى قدل ا و ا  (2)
 أي ارد ااح ار ا ،اح ال و ا واآل وار،فالا (3)
 (ا12/147   فاي  ارن  ل:  6/114  قوض  ارطار ن: 7/32اتفاقاوا اأظ : )ار  ح ارم ري:   (4)
 (ا139/ز أر 122اأظ : )او ا ال اودروا :  (5)
قآل اردق  ا ق ح ارواق؛ ىلأل وا وق     ل    وأح راآل: قال ار افألي: "فظاه   داب ا و ا و  (6)

ارنصحح    اح زو ً،ل أح ي،    ى ار نم ار  ح  فإذا  اآل   اح ر  و قآلا  مث ال يصححري وححيا زنل  
  وت،ح فحإح اىلب   ي،     حل إال ارنصحححححححححححححح    حال يمدح ار  ح او آلوآل   نافحا أت اث ز محاو     حلوقفحا 
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اردق  ف ل ف مدح ارين ث ا سحححححححححححححوس ارواق  وأزا ارين ث اصخ  فاد ً،اا  ف اا أح   ج 
  واس صد ل اإلزام  وقال: (1)وقفاو    اا  وهلا أح ت آلا ا أص  ار وس ف مدح ز ماا"

اأ اىا و  م  (2)"غحححارحححب وين أح اىل فححح  أقاآلوا  ن،ض اردق  ا ار  ح إذا اتف،حححا    حححل"
 ا(4)  قال ارندوي: "ه:ا هد اىلص  أو ارصة   أو ارصداب"(3)ار،اضي يول    ل

وإح   حي ف اا ارين ث   فا رد   يمو رل غريها؛ فإح أقاآلا إ طال اردق  ا ارجا و 
  ى ارين ث  اح هلفا ذرك  وي، حح    ى ت ت : سححا  وق  وسححافاح ز ك  وتصحح  زو 
مثاأ     حححححححححح : سحححححححححح   وق     افا  ور  و مثاأ    ور  نم أق أل    با وإح أ ا ا اردق  

 ي يوا إ طال ارجا و   ى ارين ث  رمو أقاآل اال و وصححةةناا  اأم   نافا أصححفن  وإح  
 نحو ا و ا حواآل  فحا  (5) إ طحال زحا  اآل   ى أصحححححححححححححح  احا  ف حل قآل اردق  إ  ت تح   أقاب احا

 ا(6)ز 
ورد وق    ى ا نل و و  ل ا ا جيو أصحفن  وار ف يح   ى صحة  اردصح   ر داقث  

هلفححا قآل اردق  ا اجلف ح  زدقدفحح    ى اإل ححا ة وهد ارصححححححححححححححة  ؛ فأل ى   ي،حح  ار،فححال 
و  ى قدل ا و ا واآل او حححححححححححححادق: إح خ  م زو ارين ث و  حج اال و تفضححححححححححححح ال ارجو   

ًب اال و ت تح  أمثحاح ارحواق  وهي ت تح   (7)   حل؛ قحال ا و ا حواآل: "أ،  او يض  زو 
 

  ف  ححححححححححأل  زناا وق     افا  وت ت  ز ك  إ   وآل ر  ألل ت اثو  ار، ححححححححححف  زو اتين   حححححححححح ؛  ا  ل
   887(ا واأظ : )ار    : ار فأل  إ  ق   ارصوقا /7/32)ار  ح ارم ري:   ا"و  مها ابىلت ث
 (ا  6/232  ارنج  اردهاو: 12/147   فاي  ارن  ل:6/114قوض  ارطار ن: 

  ار  حححححححححححححح  : ار ححححححححححححححفألحححح  إ  ق حححححححححححححح   11/99اأظ  ارن،ححححال  و أي   ي: )هنححححايحححح  اوط ححححب:  (1)
 (ا6/114  قوض  ارطار ن: 7/32  ار  ح ارم ري: 887ارصوقا /

(ا و :رك ارغجايل ً ث قال: "ورألال ز اآل اىلصححةاب إ  اا او ححأر  11/100هناي  اوط ب: ) (2)
 (ا887   ارصوقا /إذا قض م  ل ار نم أيضاو"ا )ار    : ار فأل  إ  ق

 (ا429اأظ : )اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي / (3)
 (ا6/115قوض  ارطار ن: ) (4)
 ا ة: أقاب لا (5)
 اأظ  ارصفة  ار ا ، ا (6)
 ا اىلصال: )ا(   واوين م زو ةا (7)
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أسحححح اع ً،ل؛ ف ل قآل ً،اا زو ارواق وهد ارينفو إ  أق أل  أسحححح ا ل؛ ر مدح أ حححح   اردق  
ا أصححححححح  اا  ن ححححححح  ل ا أصححححححح  ل  ويمدح ار اقي   نافا أمثا و  ف مدح ار، حححححححف  زو سححححححح   

 -وهد اتناح وت تدح-ومخ ححن؛  ا  نا إ   وآل رينفنل سحح ح  ف مدح أق أل  أسحح اع ارواق 
  نافا وقفاو: مثاأ   و  ححححح وح   ى اال و  وأق أل    ى ارجو    وهد أق أل  أسححححح اع أصححححح ب 

ا وقال (1) ال زنافا  وأق أل  و  حححححححححححححح وح ز ماو: أًو و  حححححححححححححح وح ر  و  وت ت  ر جو  "
ار ححححححححح ب أ د   ي: "ر س رل إ طال اردق  إال ا ت ف  ً،ل  وهد ت ت  أمثاح ارواق  وأزا 

؛ فإح وحححححححححححاا  أ ا تل و اح وقفاو  وإح وحححححححححححاا  قآل  اردق  ا ارينفو فأز ا إ  ارجو  
ا و ل أ اب (3)ا وصححححححححححححةةل اإلزام وارغجايل  وقاال: زا سححححححححححححداا غ  (2)ت ت  أسحححححححححححح ا ل"

وال     وإح  حا  أ حااب ا ز ححححححححححححححأرح  اال و وار نحم جبداب ا و ا حواآل(5)واو ديل (4)ارفدقان
 ف قا

وإح  ححاأححم ال م و زو ارين ححث  فححا رد   خي   غريهححا؛ ف افححا إ طححال اردق  ا 
ارجا و   ى ارين ث  و ألال ارواق ت ت : سححححححححافاح ز ك  وسححححححححا  وق   وتصحححححححح  زو اتين 
  حححححح ؛ ر ف أة ت ت : سححححححافاح ز ك  وسححححححا  وق   ور  و ت ححححححأل : سحححححح   ز ك  وت ت  

 ا أصحححححح ل  وأقاآل اال و إ طال زا وق ا وإح أ ا ا اردق   اأم   نافا أصححححححفن  وإح أ ا
فضحححححححححححححح م  ل    ل؛ فاد   ى ات أ  ن ا و ا واآل وأي   يت ف فا إذا  اأم م و زو 

 ا(6)ارين ث

 

   33-7/32(ا اأظ  ارن،ال  نل ا: )ار ححححح ح ارم ري: 140/ز حححححأر 122او حححححا ال اودروا : ) (1)
(ا واأظ  ه:ا 431-430  اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي /6/115قوضحح  ارطار ن: 

 (ا888  ار    : ار فأل  إ  ق   ارصوقا /447او أر : )ار  ف :   اب اردصااي/
  اوط ب ارألايل:  6/115  قوضححح  ارطار ن: 7/33: )ار ححح ح ارم ري: اأظ  ارن،ال  و أي   ي (2)

 (ا432  :  طاا هللا  و ًا ي /
 (ا888  ار    : ار فأل  إ  ق   ارصوقا /98-11/97اأظ : )هناي  اوط ب:  (3)
 /أ(ا209/ل1اأظ : )اإلابأ : (4)
 (ا447اأظ : )ار  ف :   اب اردصااي/ (5)
 (ا431 :  طاا هللا  و ًا ي /اأظ : )اوط ب ارألايل:   (6)
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ورد وق  ت ححث ارححواق   ى أ  ححل  وت ين اححا   ى أزححل  وال واقث غريمهححا  وهي م و 
 ب اىلب زو ارين ث  و  حج اىلب؛ قال ار افألي: "فأل ى ق اس ا و ا واآل أ،  زو أصحح 

ت ث ارواق  ف ل قآل اردق  ا أصحححح  أصحححح  اا وهد ار ححححوس  ف مدح أصحححح  ارواق وقفاو: 
ت يناا وق     ل  وسححوسححاا وق     اا  وارنصحح  اصخ  ز ماو: ت يناا رل  وت ينل   /أ37 

هلا  وتصح  ار، حف  زو سح  : سحافاح وق     ل  وسحافاح ز مل  وسحا  وق     اا  
ي   ي ال ي آل اىلب اردق  إال ا ت ف  أصح  ل وهي وسحا  ز مااا و  ى ق اس ار ح ب أ
ا قال ار افألي: "ورفظ ا و ا واآل ممو تنجي ل   ى (1)ارين ث  ورألم ات اق ا ار حححححححححححوس"

 ا(2)زا ذ  ا أ د   ي  وي تفح ات أ  رمو ف ل تأل  "

 

 (ا7/33ار  ح ارم ري: ) (1)
 (ا7/33اوصوق أف ل: ) (2)
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؛ قال  (2)  مث  ألوا   ى ارف، اا  و  حجا سحححا   اردقت (1)ورد وق    ى أًو وقت ل
: ه:ا وصححححححح   وو  ألو ارداقث؛ فإح خ  م زو ارين ث  اأم (3)ار واين: "قال ا ً ز  

ر فدقدأ    ل  وسحححححا   اردقت  إخ:وأل   ى سحححححاام اوداقيث  فإذا زا  ارداقث اودقدأ 
   ل اأ،طح ً،دق سحححا   اردقت   وصحححاق ذرك إ  زو  ألال رل  ألو زدتل  وال حد  ر دقت  

 ا (4)ا ين،ال او ك  ار  ح واهل  ؛ ر أل ب ًب ارف، اا  ل"أح ي ص فدا ف ل  

 

 أي: ا ز م زدتلا (1)
(ا واأظ : )قوضح  ارطار ن: 6/270قال ار افألي: "ه:ا وق  زن،طح اىلول"ا )ار ح ح ارم ري:  (2)
أأحححل  (ا قحححال ار غدي وارألف ان: "ف حححل ت تححح  أو حححل: اىلول: 3/536  زغين احمل حححاو: 5/327-328

  وقو و و  هانا  يصح    ى اىلول  فماح و دآلا  ألوزل؛ ىلح اردق    ارف، ااين،ال ا ا ال إ  
ارداق  إح ابق   ى ز ك   أأل ة،ا مساا ارداق   ف  زألىن ر صححححح أ إ  زو   ي حححححفلا ارينان: ز ححححح 

اىلول؛ ىلأححل ال ممو أ، ححل إ  ارينححان ا ا ححال؛ ىلأححل   زححا   مححمواقتححل إح  ححاح ز  ححا     أو ححاح ً ححاو 
ر ف، اا فة ن : يمدح ر ف، اا؛ ىلأل   حألال  إذا زا  اىلولف وححححححححح ة ا صححححححححح فل إر ل اأ، ام اىلول 

يصحححححححح أ ا ا ال إ  أق ب ارناس  وارينارث:   ف ،ي   ى ز ك ارداق ا  وحححححححح  او ا ً اة ذرك ار  ال
   فحا ق نحا ا رف، ااصحححححححححححححح أ إ  اي دقدأ    حل اىلول  مث  ألحو اأ، اضححححححححححححححلإ  أح ين، م او داق ابر

ىلأحححل أ ال  ؛ىلح ت  حححل   ى ز حححك ارداق  ال ممو ؛ وذرحححكاالأ احححااارادل  اال  حححواااردق  اوأل دم 
اأظ :   ال"و وحححححححححححححح ة االأ ،حال  وهد اأ، ام اىلو ز محل  وال ممو صحححححححححححححح فحل إ  ارف، اا؛ ىلأحل   يد ح 

(ا وذ   ار افألي وارندوي ف حل   ي،حاح: ار،طح ابر ط ح  و  ى 8/71  ار  حاح: 4/514)ار اح:يحب: 
 (ا5/327  قوض  ارطار ن: 6/269ار،درن ا زن،طح اصخ ا اأظ : )ار  ح ارم ري: 

هد: ً ز    و حيىي  و   و هللا  أ د ًف   ار ج ز  اوصحح ي  صححاًب ار ححافألي  وزو قواة  (3)
ل اجلويو   اح أ ين  أصحةا ل اخ  فاو إر ل واق  اسحاو زنل  صحن  او  حدة واور صح   تدا سحن :  ز:ه 
 (ا128    ،ا  ار افأل ن: 4/171ها )اأظ : ت ت ب اوواقك وت، يب او ارك: 243
وق    أ وا ا    او:هب وال ا ً    او زوا وزا ذ  ا ار واين ا ه:ا او حححأر  زا ي ي: " (4)
وا  ط أححل   ى ارف، اا     طححال   ى أوالآلا ىلهن  وقتحح   مث   ى ارف، اا ا ز م زدتححلأوالآلا   ى 
 (ا  7/528(ا واأظ : )ا اوي:  226-7/225"ا )   او:هب: قدالح 

 (ا12/26   فاي  ارن  ل:  6/270واأظ  ارن،ال  و ارن  ا ً ز  : )ار  ح ارم ري:  
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وقال  ألض أصحححةا نا ف ل قدل اثح: أح اردق  اب ال؛ ىلأل إذا   يصححح  يدم ارأل،و 
  قال: "وه:ا ال يصحححححح ؛ ىلأل صحححححح  ا اجلف ح  وإ ا وقآل ارف ححححححاآل (1)  يصحححححح  ف فا  ألوا

    ل ة طال اردقت   ورد أ ا تل  اح  ا جاو"ا 
قال: "ورد وق     ل و  ى وروا؛ فارنصح  ار:ي وقفل   ى ورو اردرو صحة    
وار:ي وقفل   ى وروا وصححححححححححححح   رداقث؛ فإح أ ا ا ابقي اردقت   ا   وإح   ح جوا  طال؛ 

 ا(2)ااثو ر دقت  ين فألدح  ل  فإذا زا  اردرو ق ح إ  زو و ة اأ ،ارل إر ل"ف مدح زري 
أوصححححححححححى  ين ث زارل ىل نز وواًو زو وقت ل؛ فإح ق نا اردصحححححححححح   ر داقث   ال ال :

  نافا  وإح   ح جوها أو ق نا إهنا  صححححححححححة ة  زدقدف    ى إ ا ة اردقت  فأ ا وها فارين ث
وا ًب اىل نز   ي،حححححاح: أًحححححومهحححححا: أأحححححل   ى قديل  ااب  ححححح   ط حححححم ا ًب ارداقث 

  خ أ زا إذا أوصححححى (4)  وأصححححةافا: ار،طح ابرصححححة ؛ ف مدح رل ار ححححوس(3)ار ف يب

 

   8/71  ار  ححاح: 2/325  اواحح:ب:7/523وي: وهحح:ا ىلي إسححححححححححححححةب او و يا اأظ : )ا ححا (1)
(ا واوح:هحب  ط ح اردق  زن،طح اىلولا اأظ :  12/26   فحايح  ارن  حل:  6/269ار حححححححححححححح ح ارم ري: 

 (ا5/374  هناي  احمل او:  3/536  زغين احمل او: 6/254)حتف  احمل او:  
 (8/72ه:ا أ  ار افألي ا ً ز  ا اأظ : )ار  اح:  (2)
(ا وذ  ا ارندوي  صح غ  7/29ه:ا ارط يب: "رمنل ضحأل  "ا )ار ح ح ارم ري: قال ار افألي  و  (3)

ار ف يض ف،ال: "وق ال: ت طال ا ًب اىل نز أيضححححححاو أخ:او زو تف يب ارصححححححف، "ا )قوضحححححح  ارطار ن: 
 (ا6/112

  ار  ححححححححححححح  :  111-11/110  هناي  اوط ب: 439-437اأظ : )ار  ف :   اب اردصحححححححححححححااي/(4) 
   7/29  ار ححح ح ارم ري: 8/243  ار  اح:  5/77  ار ا:يب: 893 /ار حححفأل  إ  ق ححح  ارصحححوقا

(ا قححال  433-432  اوط ححب ارألححايل:   :  طححاا هللا  و ًححا ي /6/112قوضحححححححححححححححح  ارطححار ن: 
ورد أوصححححححى رداقث وأ نز  أل و  أو أ  و  أو آلاق  أو تدب  أو زال ز ححححححفى زا  اح   ار ححححححافألي: "

ارنصحححححححححححح  زو ع ح زا أوصححححححححححححى  ل ر داقث     طال أصحححححححححححح ب ارداقث و ا  رأل نز زا يصحححححححححححح  ل  وهد
 (ا4/114"ا )اىلم: واىل نز
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ف آل ابقي اردقتح  أصحححححححححححححح حب ارداقث  أو ق نحا   ط ح اردصحححححححححححححح ح ؛ فحإح  رمحال زنافحا ابرين حث 
 اردص  ن ف مال زنافا ارين ثا  وإح أ ا وا (1)رأل نز ارين ث   ى او:هب

وإح   خي صححححححححححححححدا أصحححححححححححححح ححب ارداقث ابر آل أبح قححاردا قآلآل  زححا  اآل   ى ارين ححث زو  
  وأق ةافا  نو (3)فد ااح: أًومها: أأل ر س رأل نز إال ار ححححححححححححححوس (2)اردصحححححححححححححح  ن 

ا وقحححال اوحححاوقآلي: "إح قآلوا ارجا حححو   ى (4)اىل ين يو: أح رحححل ارين حححث وخي   ار آل ابرداقث 
فارين ث   نافا  وإح قآلوا وزنألدا اردصح   ر داقث؛ ف أل نز  ارين ث وأ ا وا وصح   ارداقث؛

ورد أوصحححححى ىل نز وواقتن  و  حج ابقي اردقت   اح ار حححححوس  وار حححححوس ار اقي زرياثا 
رأل نز ت ث ارين ث  ورد أوصححححححححححى ىل ن ن وواقث  اح هلفا ت ينا ارين ث   ى ارصححححححححححة   

 ا(5)"اف اف

 

  ا حاوي: 440وف حل و حل  أل حو أأحل يألطى ار حححححححححححححححوس ف، ا اأظ : )ار  فح :   حاب اردصحححححححححححححححااي/ (1)
   8/244  ار  حاح: 5/78  ار اح:يحب: 4/413  اردسحححححححححححححح  : 11/111  هنحايح  اوط حب: 8/214

 (ا12/276   فاي  ارن  ل:  6/112  قوض  ارطار ن: 7/29ار  ح ارم ري:  
 ين م زو ةاق  زو اىلصال  واوازا  ن اوأل،دفن س (2)
 (ا7/29وأ، ل ار افألي  و ار  ب أي ًازو وار،فال وار  ب أي   يا )ار  ح ارم ري:   (3)
  ار  حح  : ار ححفأل  إ   11/111  هناي  اوط ب: 441-440اأظ : )ار  ف :   اب اردصححااي/ (4)

   فاي  6/112  قوضح  ارطار ن: 7/29  ار ح ح ارم ري: 8/243  ار  اح:  894ق ح  ارصحوقا /
 (ا6/112(ا قال ارندوي: "واىلص  أح رل ارين ث"ا )قوض  ارطار ن:  12/277رن  ل:  ا

 (ا8/214ا اوي: ) (5)
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أوصححى ىل نز  ين ث زارل  ورمال واًو زو ا ن ل ا ا جيو ابرين ث  فأ ا  الرابع:  
  (1) ال واًو زنافا اردصحححححححح   ىلخ ل وقآلها رأل نز؛ فاو:هب أح رأل نز ارين ث  از و 

 ا(2)و و ار،فال و ل  أل و: أأل ر س رل إال ت ث ارين ث
ًحو اردقتح  جبف ح زحارحل  فحإح ق اخلاامس:  آل ابقي أوصححححححححححححححى ىل نز  ين حث زحارحل  وىل

اردقت  اردصحححححح  ؛ ف أل نز ارين ث  وال وححححححيا ر داقث ابردصحححححح    وإح أ ا وا اردصحححححح    اح 
 ا(3)رأل نز ارين ث وارين يناح ر داقث 

ورد أوصححححى ىل نز ابرنصحححح   ورداقث ابرمال  وأ  ج  اردصحححح  اح اأف آل اىل نز 
ارداقث ابرين ث  وارين يناح ار اق اح تصحححححححححححححح أ ف افا اىل نز ابر ححححححححححححححوس وتصحححححححححححححح أ ف افا  

ح سحححح   أسححححا   وتجيو   حححح ب اىل نز سححححافاو  ا  و تصححححري سحححح أل   يناجألال ارين     ابجلف ح؛ ف
ت، ححح  ارين يناح أسححح ا او  سححح ح رأل نز وسححح   أسححح اع ر داقث  وتصححح  زو أًو و  ححح يو: 
سححححح أل  رأل نز  ب ارين ث  ورل سححححح ح ارين ينن  ب ار حححححوس ارجا و سحححححافاح؛ ف ةصحححححال رل 

 ا(4)ارين ينن اتنا     سافاو هي س   أس اعت أل  أسا   ور داقث 

 

قال او ديل: "ىلح وصحححححح   اىل نز رد اأف آل    ت دق    ى اإل ا ة  ووصحححححح  ل رمال واًو زو  (1)
ا ن حححل  نحححو االأف اآل ت دق    ى اإل حححا ة  وار آل إ حححا ي ت  ف فحححا يف ،  إ  اإل حححا ة آلوح زحححا ال يف ،   

   894  ار  حححححححححححححح  : 11/112(ا واأظ : )هنحايح  اوط حب: 439إر احا"ا )ار  فح :   حاب اردصحححححححححححححححااي/
  :  طاا    اوط ب ارألايل:6/113  قوضحححححح  ارطار ن: 7/31  ار حححححح ح ارم ري: 8/244ر  اح: ا

 (ا439هللا  و ًا ي /
وه:ا ر س   حححيا  وهد خ م ر ،ا وة ارو أعح اىلصحححةاب    ااا وإذا   يمو  قال اإلزام: " (2)

ين ظ  زو اال نن أح ر داقث أح ين،  ًب اىل نز ا ارين حث  ً حث ال وصحححححححححححححح ح  ر داقث  فم   
 (ا واأظ  اوصاآلق ار ا ، ا11/112"ا )هناي  اوط ب: ين،صا ت ينل أبح ف ضم هلفا وص  

  ار حححححححححححححح ح ارم ري: 8/246  ار  حاح: 4/413  اردسحححححححححححححح  : 11/101اأظ : )هنحايح  اوط حب:  (3)
 (ا440  :  طاا هللا  و ًا ي /   اوط ب ارألايل:6/113  قوض  ارطار ن: 7/31

 (ا8/246  ار  اح: 102-11/101: )هناي  اوط ب: اأظ  (4)
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زارل  وىلًو ا ن ل ا ا جيو ابرنصحححححححححح    (1)أوصححححححححححى ىل نز   ين ث السااااااااادس:  
وأ ا  اال ناح اردصححححح  ن  وف  نا   ى ارصحححححة   ا صحححححة  اردصححححح   ر داقث زدقدف    ى 

 ح : "رأل نز ارنصحححححححححححح   ور  و ار  (2)اإل ا ة  وا أح اإل ا ة تنف :  قال ا و سحححححححححححح ي 
ا وسححححححح ال ار،فال  نل (3)وار حححححححوس  وي ،ى أصححححححح  ار حححححححوس ر  و ار:ي   يف م إر ل"

فأ اب أبح رمال زنافا ارنصحححح   فأخ،  ا قارل ا و سحححح ي  فأأم   وخ و او ححححأر    ى 
ز أر  وهي زا إذا أوصى ىلًو وقت ل  ،وق أص  ل زو اررت    أو  ا آلوأل وأ ا  ار اقدح؛ 
فا:ا اردصححححححححححح   صحححححححححححة ة    ى ارصحححححححححححة    وار اقي ز حححححححححححرتك   نل و ن ار اقي  أأل  ال 

 ا(4)اررت  
ورد أوصحححى رل أب ين  زو أصححح  ل صحححةم قطألاو   ى زا    ل زف ع  وا ز حححاق  ل 
ار اقن ا ار اقي  ألو اردصححححححححححححح   و ااح: أصحححححححححححححةافا: أأل   فا ا اىلو   واثأ افا: ال؛ 

أح قصححححوا ابردصحححح   مصحححح صححححل ابر،وق ارجا و   ى أصحححح  ل  ال جبف ح   /ب 37 الً فال
   و أأل أوصحححى رل ابر حححوس زضحححافاو إ  ا فأل ى ه:ا خي و  داب ا و سححح ي(5)اودصحححى  ل

ار  ح ار:ي ي حح ة،ل ابإلقث  ف  ،ى ر :ي   يدص رل أصحح  سححوس  و  ى اىلول خي و 

 

هم:ا ا ارن ححححححر ن  وارصححححححداب  فا  اا ا   ب ار ححححححافأل  : ) نصحححححح  زارل(ا )اأظ : هناي   (1)
 (8/244  ار  اح:  4/414  اردس  : 11/102اوط ب: 

هد: أ و  و  ف   و سحححححح ي   أ د ارأل اس  ار غواآلي   ل أ حححححح  ز:هب ار ححححححافألي ا اصفاق   (2)
  ح او:هب وتصحححححححححل   اح ي،ال رل ار ا  اىلوحححححححححاب ً ث صحححححححححن  ارم ب ا ار آل   ى  ارفيوححححححححح  

 (ا  14/201  ار ري: 5/43هحا )اأظ : اتقيب  غواآل:  306  تدا سن :  او:هب
   11/102  هناي  اوط ب: 435اأظ  ا ارن،ال  و ا و سححححححححححححح ي : )ار  ف :   اب اردصحححححححححححححااي/ (3)

 (ا890ق   ارصوقا /   ار    : ار فأل  إ 4/414اردس  : 
  قوضح  ارطار ن: 7/30  ار ح ح ارم ري: 245-8/244اأظ  اوصحاآلق ار حا ،  زح: )ار  اح:   (4)
 (ا445-443  اوط ب ارألايل:   :  طاا هللا  و ًا ي /6/113

  قوضححححححححح   7/30  ار ححححححححح ح ارم ري: 8/246  ار  اح: 104-11/103اأظ : )هناي  اوط ب:  (5)
(ا رمو ار افألي وارندوي  445  :  طحححاا هللا  و ًحححا ي /  حححب ارألحححايل:  اوط6/112ارطحححار ن: 

 خ  ا زا رد أوصى ابرنص    ى زا رد أوصى أب ين  زو أص  لا
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  و  (2)ا وصحححححححححححححة  اإلزام قدل ار،فال وقال: "ال ين،وح غريا"(1) داب  ا و سححححححححححححح ي  
 خي  ل   ى ه:ا ات أا 

ار:ي   يدص رل وصح   أخ ل؛ سح   ارين ث    آل  ارجا و زو وصح   اىل نز  وقف  آل  )ورد ق  
رأل نز  وق حححح  ار اقي  ن اال نن إقاثوا ورد قآلا  ا و وصحححح   اىل نز وأ ا  اىل  وصحححح   

 ارين ث  ور  و اودصححى رل ارنصحح   وار ححوس ار اقي هال ينف آل (3)أخ ل؛  اح  رأل نز 
ف ل؟ ف ل ارد ااحا ورد أ ا ا وصححح   اىل نز  وقآل اىل   ار:ي   يدص رل أو ي حححرت اح   ل

 ا(4)وص   أخ ل أخ: اىل نز ارنص   وارنص  ار اقي   نافا(
ورد قآل اال و اودصحى  رل ار،وق ارجا و زو وصح   اىل نز  وأ ا  أخدا اردصح  ن  

 :وهد زا  ىن ار،فال  دا ل    ل- اىل نز  ( 5)زألاو؛ ف، اس ار،دل أبح اال و اودصحححححى رل 
أح يمدح ر  و اودصحححى رل ارين ث وار  ح  ورأل نز ار  ح وار حححوس؛ ارين ث ابردصححح   ارو 

  وأصحححححححححح  ار ححححححححححوس ة ا ة اال و ار:ي   يدص رلا وق اس ار،دل   ت دق    ى إ ا ة
أح اودصحححححي قصحححححو مصححححح   ارداقث جبف ح -ار:ي خ و    ل ار،فال  داب ا و سححححح ي  

: أح يمدح ر  و اودصحححححححححححححى رل ارنصححححححححححححح   ورأل نز ار  ح -اودصحححححححححححححى رل  و  ،   اردقت 
 ا(6)وار وس  ور  و اصخ  أص  ار وس

 

 هم:ا ا ارن ر ن  ورألال ارصداب: ار،فالا (1)
 (ا11/106) :هناي  اوط ب (2)
  :  طحاا هللا  و  ا ارن ححححححححححححححر ن: )ر  و(  وارصححححححححححححححداب زحا أت  حلا واأظ : )اوط حب ارألحايل: (3)

 (ا446ًا ي /
ذ  ا أًدال او حححححححححأر : ف،اال:  أهنفا " : فأل   و ار،اضحححححححححي وارفدقانزا  ن ار،دسحححححححححن أ، ل ا و ار (4)

وا ار     (ا446  :  طاا هللا  و ًا ي /ر ف حححححححأر  أق أل  أًدال: ااا"ا اأظ : )اوط ب ارألايل: 
 ار ا أل : أح ح جا رأل نز وص  ل  وح ج اىل  وص   أخ لا 

   وزين م زو ةاق  زو اىلصالاسزا  ن اوأل،دفن  (5)
 (ا6/113  قوض  ارطار ن: 31-7/30اأظ : )ار  ح ارم ري:  (6)
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ا ا جيو ابرنصحححححححححح   وىل نز ابرنصحححححححححح   وصخ  أوصححححححححححى ىلًو ا ن ل    السااااااااابع:
ابرين ث  وأ ا  اال ناح ذرك؛ فاردص   رأل ن  ن خبف   أسواس اوال  خي و زناا ارين ث 
 غري إ ا ة  ي ،ى أصححححح  اوال سحححححا   ف صححححح أ اال و اودصحححححى رل ا ارين ينن ابرنصححححح   

أصحححححفافا    وتصححححح أ اىل ن  اح ف افا ابرنصححححح   ف أخ: اال و أصححححح  ارين ينن واىل ن  اح
ف ةصحححححححال هلفا ت ث  غري إ ا ة وت ث ة ا ة  وي،  حححححححفاح ارين ينن أمخاسحححححححاو؛ ىلح وصححححححح   

ا قال اإلزام: "وال حيا ارد ل ارضحححأل   ار:ي ف ع (1)أًومها ابرنصححح   واصخ  ابرين ث
 ا(2)   ل ار،فال  داب ا و س ي ؛ رجايآلة اردصااي   ى اوال"

رد أوصى ىلًو ا ن ل ا ا جيو  نص  زارل  وىل نز  ين ينل  وصخ     ألل؛ ال امن: 
ففي   ف   ار، ححححححححححف  و ااح ز ن اح   ى أح اودصححححححححححى رل  ،وق أصحححححححححح  ل يمدح ار اقي رل 

فأل ى اىلول تألدل او ححححححححأر   نصحححححححح  سححححححححوس  ويوخال  (3)ور ححححححححا   اردقت  أم ينف آلوح  ل؟
وا  وال ارن،    ى ارمال  ف ، ححح  زو ت ت    ححح   و  ى ار ينان يوخال ارن،     ل ًو

 

  ق نا:  د  اردصححححححححح   ر داقثا فألي قال ار،فال: وأصحححححححححال ه:يو ارد ان إ ا مها إذا قال ارألف ان: "
ىلأل قصححححححو تفضحححححح  ل   ى سححححححا    زألىن  ا  ؟ ف ل و ااح: أًومها: ىلأل أ ،اا ابىل نزا وارينان: 

 (ا  8/245"ا )ار  اح: اردقت 
  ار  اح: 892  ار    : ار فأل  إ  ق   ارصوقا /108-11/107اأظ : )هناي  اوط ب:  (1)
ر  و اودصححححى رل ابرنصحححح  ارين ث    نفا اىل نز اودصححححى رل (ا قال ارغجايل: "وقو ًصححححال 8/247

ابرنصححح  يجيو ً،ل   ى ارين ث  وار ححح ب ا آلخدل ارن،صحححاح   ى اال و األ ال يجاً  اىل اأب ا 
 (ا892ارين ث وزا أوصي رل  ل  أأل أوصي  ألو ارين ث زو ار اقي"ا )ار    :  

 (ا109-11/108هناي  اوط ب: ) (2)
 ن اودصححى رل وابقي اردقت     ال يمدح ر اقي  او ار اقي ال يمدح ز ححرت  :فإح ق نا قال او ديل: " (3)

وا   ال   اردقت ؛ ف،و  أل نا ارداقث   حححح ب اردصحححح    أأل أ نز  فأل ى ه:ا ال يوخال ارن،     ل ًو
 اىل نز   ال    أين م ا او حأر   دالوا وإذا ق نا: ار اقي يمدح وح    ف    ألال ارداقث   ح ب اردصح  

 اح غ م او يض تفضحح  ل    ا  ومصحح صححل ابرنفح  وإذا أ ط ناا مخ حح  زو اتين   حح   ف،و وا  
"ا )ار  ف :   اب اردصحححااي: أت  ار فضححح ال وار رصححح    ف  ين،   و سحححاام أقابب اردصحححااي وحححيا

 (ا443
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يأل ال او حححأر  ف ، ححح  زو اتين   ححح   ف ألطى صحححاًب ارين ث أق أل  وصحححاًب ار  ح ت ت  
 ا(1)واال و اودصى رل مخ  

رد أوصحححححى ال ن ل ابرنصححححح   ورل ا و وأ ا   فأل ى اىلول هلا ارنصححححح   التاسااااع:  
 ا(2)وت،اس  اال و ا ارنص   و  ى ارينان هلا ارنص  ور  و ارنص 

أوصحى ىلًو وقت ل   حيا  وقال فإح قآلا ابقي اردقت  فاد ا سح  ال هللا  العاشار: 
ا(3)ف آلوا فاد ا س  ال هللا إذا خ و زو ارين ث

 

 و   اوط حححححب ارألحححححايل:   :  طحححححاا هللا 4435-442اأظ : )ار  فححححح :   حححححاب اردصحححححححححححححححححححااي/ (1)
 (ا452-451ًا ي /

وإح  اح رل ا و وا ن   فأوصححححححى ال ن ل  نصحححححح  زارل  وأ ا  اال و اردصحححححح   هلا: قال ارألف ان: " (2)
اسحححححح ة،م ارنصحححححح  ابردصحححححح    وقامسم أخاها ا ارنصحححححح  ارينان   ؛فإح ق نا: ىلأل أ ،اا ابىل نز

)ار  اح:  ا"ا ارنصحح  ارينان   ت،اسحح  أخاها ؛ف ةصححال هلا ت ينا اوالا وإح ق نا: ىلأل قصححو تفضحح  اا
 (ا8/246

رد أوصى رداقث  دص   ف،ال: فإح أ ا ها اردقت  وإال فاي رف ح ق ال  قال اإلزام ار افألي: "  (3)
أ نز  أو ا سحححححح  ال هللا  أو ا وححححححيا مما  د  رل اردصحححححح    ل زضححححححى ذرك   ى زا قال إح أ ا ها  

ها اردقت ؛ ىلهنا وها وو أوصحححححححححححى رل هبا إح    ج اردقت   ا    وإح قآلوها ف:رك هل  و   ا  أح ينف: 
 (ا  4/115"ا )اىلم: وص   رغري واقث
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 به.  املوصى: الثالثالركن 
 السرترتدا ، و (2)لسرترتي ن؛ فتصرترتب ا(1)االختصرترتا أن يكون مااًل، ويكفي فيه   وال يشرترت  

. (4)حفظ ماشرترترترترترترترتي  أو ز  ، والكلب املنتفع به يف صرترترترترترترترتي ، أو  (3)وهو زبل خمتلط بيما -
، وهل يشرت   أن يكون املوصرتل له  ي يتنتف ع (5)به  ويف الكلب قول أنه ال تصرتب الوصرتي 

 .(6)به؛ أبن يكون يتصطا  أو له ماشي  أو ز  ؟ فيه و هان

 

ما  از إحيازه يف ي  صرترترترترترترترترترترتاحته، وحين انتصاحه مي ي  صرترترترترترترترترترترتاحته،  از أن  ألن  قال املاو  ي: " (1)
 (.8/236)احلاوي:  ."يكون وصي  ومرياثً 
فيه وهو    ،وال ميلك أح  مصامحته ،حتا ة حدا خيتص مسرترترترترترترتتتفه االنتفا  به  : هووحق االختصرترترترترترترتا 

، قواحرت  ابي   رتب: 3/243. انظي: "املنثو  يف الفواحرت  الففهيرت : واملعرتاوارترترترترترترترترترترترترترترتا  للتدولغري قرتابرتل 
2/271.) 

: بكسرترتي السرترتن و رترتكون الياة، علد  معيب  أصرترتلها فا  رترتي، ويفال:  رترتيقن. وهو زبل السرترتي ن (2)
  ، خمتا1/14، النظم املسرترترترترتتع ب: 2/213ال واب. انظي: )مشرترترترترتا و األنوا  حلل صرترترترترتتا  ا ث : 

 (.1/272، املصتا : 13/208، لسان العيب: 176، حتييي ألفاظ التنتيه:  145الصتا : 
 (.242، حتييي ألفاظ التنتيه:  2/99، النظم املستع ب: 2/489انظي: )الصتا :  (3)
ألنه حيل االنتفا  هبا؛ فتل اقتناؤها وانتفاهلا مي ي  إىل ي  اإل ث والوصرترترترترتي . انظي: )احلاوي:  (4)
،  4/416، الو رترترترترترترترتيط: 895، التسرترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترترترتم الصرترترترترترترترت قا /142، التنتيه:  8/194

،  12/205، عفاي  النتيه:  6/118،  وارترترترترترترترترت  الطالتن: 7/35، الشرترترترترترترترترتي  الكتري: 5/88الته يب: 
 (.6/52، هناي  احملتاج: 7/19، حتف  احملتاج:  2/3، فتب الفييب: 368-2/367الت  يب: 

نفل ه ا الو ه اليافعي والنووي حي احلناطي، وقاال: وهو غييب ارترتعيش شرترتان. انظي: )الشرترتي   (5)
 (.1/206، عفاي  النتيه:  6/118،  وا  الطالتن: 7/36الكتري: 

  نه غري منتفع به. والثاين: الوصرترتي   اةصة، احتتا اً أح مها: الوصرترتي  اطل ، احتتا ا املوصرترتل له، وأ (6)
، عفاي  8/236احلاوي: )انظي:   الكلب، وأنه منتفع به، وأن املوصرترترترترترترترترترترتل له   ا أحطاه ما ينتفع به.

وأقيب الو هن  (. ونفل أبو التفاة ال مريي ه يي الو هن حي املاو  ي، وقال: "11/206النتيه:  
)النجم    ."النسرترترترترترتت  قواز اقتناةه شرترترترترترتي  امله بته املصرترترترترترتنش يف فيدا يظهي: املنع، وهو ال ي صرترترترترترتت

 (.  6/235الوهاج: 
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،  (2)املعتصرترتية لليلي ، وهي خلدية احمل م : وتصرترتب ا(1)قال اإلمان والغصايل واملتويل
 ،(4)، بل قال بعضرترتهم: إهنا طاهية مضرترتدون (3)وهو حلل أصرترتل املياوزة أن إ اقتها ال  ب

 

ويعترب يف املوصرترترتل له الكلب املنتفع به يف صرترترتي  أو حيا رترترت  ز   أن   قال الشرترترتيك زعيال االنصرترترتا ي: "
وإال ففضرترترتي  ما صرترترتتته النووي يف مدوحه مي أنه ميتنع حليه اقتناؤه    ،يكون صرترترتاحب صرترترتي  أو ز  

 (.3/36". )أ ىن املطالب: قال األن حي وهو األقيبح ن الصت ، 
،  4/416، الو رترترترتيط: 11/170، هناي  املطلب: 371انظي: )التتد  للدتويل: عتاب الوصرترترترتاال/ (1)

 (.898/التسيط: الشفع  إىل قسم الص قا 
،  6/157أي أل رترتل اذرترتانهرترتا خخلم. فرترتاخلدية احمل مرترت  هي نية اخلرترتل. انظي: )هنرترتايرترت  املطلرترتب:  (2)

 (.4/72،  وا  الطالتن:  2/576، اجملدو : 4/481، الشي  الكتري: 4/493الو يط: 
. انظي: )عفرتايرت    (3) أل رتل أنرته ي يتعرت  بعصرترترترترترترترترترترترترترتيهرتا، وميكي أن ينتفع هبرتا يف طشة ر  أو حجي لت  

،  36-3/35، أ رترترترترترترترترترترترترترتىن املطرتالرتب: 118، املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب /12/206النتيرته:  
 (.6/52هناي  احملتاج:  

اليت الغيض منهرتا اخلرتل، ذيج حلل هرت ا  اخلدية احمل مرت "قرتال الشرترترترترترترترترترترترترترتيك أبو حلي:  قرتال اإلمرتان: " (4)
. وهرت ا بعيرت   رت ا؛ فرت ن "اخلخلف، فدي أةدتنرتا مي حكم بطهرتا ،رتا، وبىن حلل نلرتك أهنرتا مضرترترترترترترترترترترترترترتدونرت 

إجياب الضرترترترترترترترترترترترترتدان   اليت جيب احل  حلل شرترترترترترترترترترترترترتا هبا يتع  احلكم بطها ،ا، واملصرترترترترترترترترترترترترتري إىل اخلدية احمل م 
" )هناي   أبهنا ليسرترترتض مضرترترتدون ، وإن حين إتخلفها، عاقل  ال ي ي ي ب  بع  ع الفطإبتخلفها، فالو ه 

، عفرترترترترتايرترترترترت  النتيرترترترترته:  121وانظي: )املطلرترترترترتب العرترترترترتايل: : : أمن بي غرترترترترتالرترترترترتب / .(2/310املطلرترترترترتب: 
2/239-240.) 
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، وهو يوافق قول العياقين أهنا (2)أطلق الفول أبن الوصرترتي  اخلدي اطل  (1)لكي الشرترتافعي
 .(3)ب إ اقتها مطلفاً جي

وع ا بشرترترترترترتتدها إنا  وزر إمسرترترترترترتاعه، وتصرترترترترترتب يل  امليت  ال ي ميكي االنتفا  به،  
. قال املتويل: "وبلتدها إنا  وزر (4)واالنتفا  به؛ ل هي السرترترترترترتفي واال رترترترترترتتصرترترترترترتتا  و ومها

، وعخلن الغصايل (6). وهو يُفهم أن يف  واز االنتفرترتا  خخلفرترتاً (5)إمسرترترترترترترترترترترترترترترترتاعرترته واالنتفرترتا  برترته"

 

، نسرتيب   رتول هللا صرتلل هللا حمد  بي إ  يس بي العتاس، أبو حت  هللا، الشرتافعي، املطلي  هو: (1)
حليه و لم، أح  األةد  األ بع  حن  أهل السن ، وإليه ينسب امل هب الشافعي، له تصانيش عثرية، 

هرترترت.  204أشهيها: "األن"، ومي عتته: "املسن " يف احل يث، و"الي ال " يف أصول الففه، تويف  ن :  
:   رترترترترترترترترتري أحخلن النتخلة  وما بع ها، 1/71، مناقب الشرترترترترترترترترتافعي للتيهفي: 2/54)انظي: ات يك بغ ا : 

10/5.) 

 (.4/96انظي :)األن:  (2)
 (.12/206، عفاي  النتيه:  119انظي: )املطلب العايل: : : أمن بي غالب / (3)
، هناي  املطلب:  2/344، امله ب: 8/237، احلاوي: 371انظي: )التتد : عتاب الوصرترترترترترترترترترترترتاال/ (4)
،  8/169، التيان:  5/88، الته يب: 898، التسرترترترترترتيط: الشرترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترتم الصرترترترترترت قا /11/170

 (.12/206، عفاي  النتيه:  6/118،  وا  الطالتن: 7/35الشي  الكتري:  
 (.371انظي: )التتد : عتاب الوصاال/ (5)
ففيه و ه آخي أنه ال جيوز االنتفا  بلتم امليت ، فخل  وز الوصرترترترترترتي  به. وق  بىن اليافعي والنووي  (6)

،  وارترترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/35صرترترترترترترترترترترتت  الوصرترترترترترترترترترترتي  بلتم امليت  حلل  ويص االنتفا  به. )الشرترترترترترترترترترترتي  الكتري: 
6/118.) 
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. و صن املاو  ي وابي الصرترترتتاص بصرترترتت  الوصرترترتي  (2)، وهو الصرترترتتيب(1)يفتضرترترتي اقصن يوازه
 . (4)حلدها وي ب   ل ها (3)بصاتهامليت ؛ ألنه ق  يطعم 

وال يشرترترترترترت   عونه معلوماً؛ فتصرترترترترترتب الوصرترترترترترتي  اجملهول، عدا لو قال: أحطوه  واً أو 
ا بق، والطري املفلض . وال أن يكون مف و اً حلل تسرترترترترترترترترترتليده؛ فتصرترترترترترترترترترتب (5)حت اً أو شرترترترترترترترترترتاة
ويي ع فيه إىل -  إنا تتن و و ه حن الوصرترترترترترترترتي   /أ38:، واحلدل املو و  (6)واملغصرترترترترترترترتوب 

، إال أن ينفصرترترتل يناي  فتكون الغية للدوصرترترتل (8)وانفصرترترتل حياً  -(7)أهل اخلربة يف التهاةم
 

 .(3/18". انظي: )الو يط:  ومنفع  اقيف  إطعامها قوا   الطيو حيث قال: " (1)
،  7/19وامل هب  واز الوصرترترترترترترترترترترترترترتي  امليت  ولو مغلظ  عديت  علب وخنصيي. انظي: )حتف  احملتاج:  (2)

 (.6/52، هناي  احملتاج:  4/76مغين احملتاج: 
بصاة: مجع التازي الياة امليفف ، عفاارترترترترترتي قضرترترترترترتاة، ارترترترترترتيب مي الصرترترترترترتفو . انظي: )التلييص يف  (3)

، حتييي ألفاظ  2/337، امليصرترترترتص: 9/112حظم: ، احملكم واحمليط األ397معيف  أمساة األشرترترترتياة: 
 (.1262، الفاموس احمليط:  1/48، املصتا  املنري: 14/72، لسان العيب: 170-169التنتيه:  

(، قول 2/874انظي: قول ابي الصرترتتاص: )الشرترتامل: مي أول الفياض إىل هناي  قسرترتم الصرترت قا / (4)
 (.8/327املاو  ي: )احلاوي: 

،  335، التتد : عتاب الوصرترترترترترترترتاال/141، التنتيه:  2/343، امله ب: 8/194انظي: )احلاوي:  (5)
،  وارترترت  الطالتن: 7/35، الشرترترتي  الكتري: 8/169، التيان: 5/66، الته يب: 4/416الو رترترتيط: 

، أ رترترترترترتىن املطالب:  125، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /12/203، عفاي  النتيه:  6/117
 (.4/74، مغين احملتاج: 7/17، حتف  احملتاج: 2/3فتب الفييب:  ،3/35

، التسرترترترترترترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترترترترترترتفعرترترترترترترت  إىل قسرترترترترترترترترترترترترترتم  2/343، املهرترترترترترترت ب: 142-141انظي: )التنتيرترترترترترترته:  (6)
، الشرترترترترترترترترترترترترتي  الكتري:  8/169، التيان: 5/66، الته يب: 4/116، الو رترترترترترترترترترترترترتيط: 895الصرترترترترترترترترترترترترت قا /

 (.6/51، هناي  احملتاج: 12/203، عفاي  النتيه:  6/117،  وا  الطالتن: 7/35
(. "أما يف التهاةم ف نه 275ه. )انظي:  :فتدل ا  مي  يعلم و و ه  ا تف ن يف الوصرترترترترترترترترترترترترتي  ل (7)

ليس حن ر يف محلها اتط يي ع إليه فأوقا  احلدل فيها ذتلش اختخلف أ نا ها، فيفع الي و  
 (.11/121إىل أهل اخلربة". )هناي  املطلب: 

، هنرترتايرترت   340-339، التتدرترت : عترترتاب الوصرترترترترترترترترترترترترترترترتاال/ 8/217، احلرترتاوي: 4/117انظي: )األن:  (8)
،  4/436، الو رترترترترتيط:  939و 895، التسرترترترترتيط: الشرترترترترتفع  إىل قسرترترترترتم الصرترترترترت قا /11/121املطلب: 
،  12/202، عفاي  النتيه:  6/116،  وارترترترترترترترترت  الطالتن: 7/34، الشرترترترترترترترترتي  الكتري: 5/86الته يب: 
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 . (2)و هان. ولو قال أوصيض له  ي تل   ا ييت؛ ففي اش ا  و و ه حن الوصي   (1)له
وال عونرترترته معينرترترتاً؛ فتصرترترترترترترترترترترترترترتب أبحرترترت  العترترترت يي والثوبن، ويعطيرترترته الوا ث مرترترتا شرترترترترترترترترترترترترترترترتاة 

. قال (4)، خبخلف ما لو أوصرترترترترترترترترتل ألح  ه يي، ف ن الصرترترترترترترترترتتيب: أهنا ال تصرترترترترترترترترتب(3)منهدا
اليافعي: "واإلهبان يف املوصرترترترترترترترتل له إإا ميتنع إنا قال أوصرترترترترترترترتيض ألح  الي لن، أما إنا قال 

الي لن؛ ففي امله ب والته يب: أنه يصرترترترتب، عدا لو قال بعه مي أحطوا ه ا العت  أح   
. وحيث تصرترترترترترترتب الوصرترترترترترترتي  ألح مها فعينه مي بع  صرترترترترترترتب، ف ن ما  قتل (5)أح  الي لن"

 

، حتفرترت  احملترترتاج: 3/35، أ رترترترترترترترترترترترترترتىن املطرترتالرترتب: 127-126املطلرترتب العرترتايل: : : أمن بي غرترتالرترتب /
 (.6/51، هناي  احملتاج: 4/74، مغين احملتاج: 7/17

ف ن انفصرترترتل محل اقا ي  ميتا يناي   ان صرترترتيف األ مل إىل املوصرترترتل له وي يتتن   قال الغصايل: " (1)
فسرترترتا  الوصرترترتي  خبخلف ما إنا أوصرترترتل حلدل فانفصرترترتل ميتا يناب   ان ال يصرترترتيف إىل و  ته ألن عونه 

. )الو رترترترترتيط: "مالكا يسرترترترترتت حي حياة مسرترترترترتتفية وعونه  لوعا ال يسرترترترترتت حي إال التفون وق  يفون األ مل
(. وه ا إنا عان احلدل املوصرترترترترترتل به محل  ا ي ، أما لو أوصرترترترترترتل فدل هبيد  فانفصرترترترترترتل ميتا  4/436

، التسرترترترترترترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترترترترترترتفعرترت  إىل قسرترترترترترترترترترترترترترتم  11/122ينرترتايرترت  فتتطرترتل الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرترت . وانظي: )هنرترتايرترت  املطلرترتب: 
،  7/17، حتف  احملتاج: 117-6/116،  وارت  الطالتن: 7/34، الشرتي  الكتري: 939الصرت قا /
 (.4/75تاج: مغين احمل

، املرتطرتلرترترترترترترتب الرتعرترترترترترترتايل: : : أمرتن برتي  8/33، فرتي املرترترترترترترت هرترترترترترترتب: 8/218انرتظرتي: )احلرترترترترترترتاوي:  (2)
 (.12/202، عفاي  النتيه:  128غالب /

لتن: ، وارترترترترترترترترترترترترت  الطا7/34، الشرترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 4/416، الو رترترترترترترترترترترترترتيط: 8/310انظي: )احلاوي:  (3)
 (.6/235النجم الوهاج: ، 131: : أمن بي غالب /، املطلب العايل: 6/118

والفيو بن الوصرتي  ألح  الي لن وبن الوصرتي  أبح    انظي املصرتا   السرتابف . وقال املاو  ي: " (4)
)احلاوي:   ."العت يي: هو اقهل  سرترترترترترترترترترترتتتفها يف أح  الي لن، والعلم  سرترترترترترترترترترترتتتفها يف أح  العت يي

، املطلرترتب العرترتايل: : : 12/152، عفرترتايرترت  النتيرترته: 11/118(. وانظي: )هنرترتايرترت  املطلرترتب: 8/310
، مغين احملتاج:  19و 7/6(. وامل هب أهنا ال تصرترترترترترترتب. )حتف  احملتاج:  133-132أمن بي غالب /

 (.52و 6/43، هناي  احملتاج:  75و 4/68
 (.77-5/76الته يب:  ،2/343(. وانظي: )امله ب:  7/35الشي  الكتري: ) (5)
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التعين، فعلل األقوال فيدرتا إنا أوصرترترترترترترترترترترترترترتل حلدلهرتا أبلش إن عرتان غخلمرتاً، فولرت   غخلمن؛ 
   (1)وقش إىل أن يصطلتا؟هل يعن الوا ث أح مها للوصي ، أو يفسده بينهدا، أو ي

 : واختلفوا يف اشرتاط أمور
، وهو املنافع؛ فتصرترترترترترترترترترترتب الوصرترترترترترترترترترترتي  األول: أن يكون موجوداً أو يف معىن املوجود

 . (2) نافع ال و  والعتي  وال واب و وها، مؤقت  ومؤب ة، واالطخلو يفتضي التأبي 

 

، الو رترترترترتيط: 952، التسرترترترترتيط: الشرترترترترتفع  إىل قسرترترترترتم الصرترترترترت قا /11/118انظي: )هناي  املطلب:  (1)
(.  6/278، النجم الوهاج: 6/168،  وارترترترترترترترترت  الطالتن: 7/88، الشرترترترترترترترترتي  الكتري: 4/444-445

 (.6/75، هناي  احملتاج: 4/94، مغين احملتاج: 192وامل هب يعينه الوا ث. )املنهاج: 
، هنرتايرت  349-348، التتدرت : الوصرترترترترترترترترترترترترترتاال/2/344، املهرت ب: 220-8/219نظي: )احلرتاوي: ا (2)

،  وارترترترترترترترترترترترترترت  7/34، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 8/170، التيرتان: 4/416، الو رترترترترترترترترترترترترترتيط: 11/126املطلرتب: 
 (.  4/75، مغين احملتاج:  2/3، فتب الفييب: 3/35، أ ىن املطالب: 6/117الطالتن: 
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العان أو أب اً و هان، ويف الوصرترترترترترترترترتي   ا  رترترترترترترترترتتتدله ه ه اقا ي  أو التهيد  يف ه ا 
، ومها عالو هن يف قوله: عل ول  تل ه ه ه اقا ي  (1)أصرترترترترترترترترترترترتتهدا: أهنا تصرترترترترترترترترترترترتب عاملنافع

 . (3). ف ن قلنا تصب؛ مشلض ما يف التطي واح اً عان أو أعثي(2)حي
، ويُعيف يف اقا ي  أبن أتيت به (5)حن الوصرترترترترترترترترترتي  (4)وال ي خل فيها ما عان متناً 

وإن أتض به ملا  ،أشرترتهي مي الوصرترتي ، ف ن أتض به ألعثي مي أ بع  رترتنن أحطيل ون  رترتت   
بن املرترترت تن قرترترتال املرترترتاو  ي: "فرترترت ن عرترترتانرترترتض نا  زوج يطرترترتأ أحطي، وإن عرترترتانرترترتض خليرترترت  ي 

. ويظهي أن أي  يف احلرترترتالتن و رترترته عدرترترتا تفرترترت ن فيدرترترتا إنا أوصرترترترترترترترترترترترترترتل حلدرترترتل هرترترت ه (6)يعط"

 

أهنا اطل ؛ بناة حلل أن االحتتا  فال الوصرتي ، وال ملك أح مها: فيه و هان: قال اليافعي: "  (1)
يومئ ، بل ال و و ، والتصرترترترترتيف يسرترترترترتت حي متصرترترترترتيفاً فيه. وأصرترترترترتتهدا: الصرترترترترتت ، عدا تصرترترترترتب الوصرترترترترتي   
املنافع؛ وه ا ألن الوصرترترتي  إإا  وز ؛  ففاً الناس، ول لك احتدل فيها و و  الغي ، فكدا تصرترترتب 

،  2/344، امله ب: 8/218(. انظي: )احلاوي:  7/34ري:  اجملهول، تصرتب املع ون. )الشرتي  الكت
التسرترترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترترترترترتم  ، 11/124، هناي  املطلب: 342-341التتد : عتاب الوصرترترترترترترترترترتاال/

(. امل هب صت  الوصي  به. انظي:  6/117،  وا  الطالتن: 5/85، الته يب: 896/الص قا 
 (.6/51: ، هناي  احملتاج4/75، مغين احملتاج:  7/18)حتف  احملتاج:  

، الو رترترترترترترترترترترترترترتيط: 19/249و 13/323، هنرتايرت  املطلرتب: 343انظي: )التتدرت : عترتاب الوصرترترترترترترترترترترترترترترتاال/ (2)
، أ رترترتىن املطالب:  135، املطلب العايل: 13/313، الشرترترتي  الكتري: 8/357، الته يب: 5/397
 ن عرتانرتض حرتامخل حنرت  التعليق، حتق  فرت عرتل ولرت  تلرت ينرته حي،   ولو قرتال ألمترته:(. قرتال النووي: "4/437

ألنه وإن ي ميلك الول  حينئ ، فف  ملك األصل  ؛ األصبحلل  الول ، وإن عانض حاةخل، حتق أيضاً 
 (.12/111) وا  الطالتن:  ."املفي  مللك الول  

/أ، املطلرترترتب العرترترتايل: : : أمن بي 212/ل1نفلرترترته ابي اليفعرترترت  حي الفو اين. انظي: )اإلانرترترت :  (3)
 (.137غالب /

  بطي أمه.أي حال عونه  نيناً يف (4)
،  8/218ألنه عان مو و اً وقض الوصرترترترتي ، وإإا أوصرترترترتل بول  حي ث بع. الوصرترترترتي . )احلاوي:  (5)

، برت ايرت  احملترتاج  5/88، السرترترترترترترترترترترترترترتياج حلل نكرتض املنهرتاج: 137املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب /
 (.   2/596شي  املنهاج: 

 (.8/218احلاوي: ) (6)
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و و ه وقتل وارترترترترترترتعه و هان متنيان حلل أن . ويف صرترترترترترترتت  قتول املوصرترترترترترترتل له بع  (1)امليأة
 (2)احلدل هل يعيف فيصب أو ال؟

ولو قال إن ول   نعياً فهو لصي ، أو أنثل فهي لعديو صرترترترترترترترترترترترترتب؛ ف ن ول   نعياً  
. وإن و رت   خنثل فو هرتان: أحرت مهرتا: أنرته (3)فلصيرت ، أو أنثل فلعديو، وعرت ا إن ولرت ،درتا

 .(4) يصطلتامرياث، والثاين: أنه يوقش بن املوصل هلدا حىت
ويف الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت   رتا  رترترترترترترترترترترترترترتيترت ث مي الثدرتا  طييفرتان: أحرت مهرتا: الفطع الصرترترترترترترترترترترترترترتترت ، 

،  رترترترترترترترترترترتواة أوصرترترترترترترترترترترتل بثدي،ا ه ا العان أو عل (5)وأصرترترترترترترترترترترتتهدا: أهنا حلل الو هن يف احلدل

 

 .275  :أنه ال يستتق الوصي . تف ن (1)
، عفاي  النتيه:  6/117،  وارترترترترترترترت  الطالتن: 7/34، الشرترترترترترترترتي  الكتري:  5/86انظي: )الته يب:  (2)
، ا رترترترترترترترترترترترترترتىن  6/233، النجم الوهرترترترتاج: 129، املطلرترترترتب العرترترترتايل: : : أمن بي غرترترترتالرترترترتب /12/202

(. وامل هب أنه يصرترترترترترترترترترتب الفتول قتل الوارترترترترترترترترترتع ألن احلدل يعلم. انظي: )حتف  احملتاج:  3/35املطالب:
 (.6/51، هناي  احملتاج: 4/75اج: ، مغين احملت7/17

، النجم الوهرترتاج: 12/202، عفرترتايرترت  النتيرترته: 8/33، في املرترت هرترتب: 8/218انظي: )احلرترتاوي:  (3)
 (.4/75، مغين احملتاج: 3/35، أ ىن املطالب: 6/233

أحرت مهرتا: ال حق فيرته لواحرت  منهدرتا، ألنرته ليس برت عي املصرترترترترترترترترترترترترترترتا   السرترترترترترترترترترترترترترترتابفرت . وقرتال املرتاو  ي: " (4)
والو ه الثاين: أنه موقوف بن زي   .ويكون مو وثً ، وال أبنثل فيسرترترترترترترترترترترترترتتتفها حديو ،فيسرترترترترترترترترترترترترتتتفه زي  

ف ن أشرترترترترترترترترترترتكل فلم جيص أن ميلكه    ؛أو أنثل وحديو حىت يصرترترترترترترترترترترتطلتا حليه، ألنه ال خيلو أن يكون نعياً 
(. وقال 8/18)احلاوي:   ."الو   ، وإإا اإلشكال مؤ ي يف مستتق الوصي  ال يف اال تتفاو للو   

 (.4/75)مغين احملتاج:  ."عدا قاله األن حي  ،أو ه -أنه موقوف حىت يصطلتا- وه ا: "الشيبيين
الثدية حترترترت ث بغري   ومي قرترترتال الطييق األول أحلفهرترترتا املنرترترتافع، وفيو بن احلدرترترتل والثدرترترتا  أبن  (5)

إح اث أمي، والول  ال حي ث إال إبح اث أمي يف األصرترترترترترترترترترتل؛ وهل ا  وز املسرترترترترترترترترترتاقاة حلل الثدا  اليت 
، هناي   228-8/227انظي: )احلاوي:    ج ال ي  رترترترتيت ث.ث، وال  وز املعامل  حلل النتا    رترترترتتت

،  897-896، التسرترترترترتيط: الشرترترترترتفع  إىل قسرترترترترتم الصرترترترترت قا /4/417، الو رترترترترتيط: 11/124املطلب: 
، عفرترترتايرترترت  النتيرترترته:  6/117،  وارترترترترترترترترترترترترترترترت  الطرترترتالتن: 7/34، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 86-5/85التهرترترت يرترترتب: 

 (.140-139 بي غالب /، املطلب العايل: : : أمن12/203-204
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. و صن املاو  ي الصرترترترترتت  فيدا إنا أوصرترترترترتل هبا يف عل حان، وخصرترترترترتص اخلخلف  ا (1)حان
. وإنا (3)صرترترترترترترترترترترترترترتتتنرتاهرتا ال ترت خرتل فيهرتا املو و ة حنرت  الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت . وإنا (2)إنا قيرت هرتا  رت ة

احتا ض الثدية املوصرترتل هبا، أو الشرترتجي إىل السرترتفي ي جيرب واح  مي الوا ث واملوصرترتل له 
. وأما الوصي  (5). والوصي   ا  يت ث مي صوف الشاة ولتنها عالوصي  الثدا (4)حليه

ويف  خول الثدا  غري املؤبية يف الوصرترترتي  ،  (6)بثدا  التسرترترتتان املو و ة، فخل خيفل صرترترتتتها
 . (8)عدا يف  خوهلا يف اليهي  (7)األشجا  و هان

، فلو أوصرتل  ال غريه، عدا لو قال: أوصرتيض لك الثاين: أن يكون خمتصااً ململوصا     
وهو ملرتك -. ولو قرتال: أوصرترترترترترترترترترترترترترتيرتض هبرت ا العترت  (9)بعترت  زيرت  هرت ا؛ بطرتل وإن ملكرته مي بعرت 

 

، مغين احملترتاج: 6/234، النجم الوهرتاج: 140انظي: )املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب / (1)
 (.  6/51، هناي  احملتاج: 4/75

 (.228-8/227انظي: )احلاوي:   (2)
،  5/88، السرترترترترترترترترترترترترترتياج حلل نكرتض املنهرتاج: 141: : أمن بي غرتالرتب /انظي: )املطلرتب العرتايل:  (3)
 (.2/596احملتاج: ب اي   
، املهرترترت ب:  228-8/227انظي: )احلرترترتاوي:  وأيهدرترترتا تطو  برترترته ي يي ع برترترته حلل صرترترترترترترترترترترترترترترترتاحترترترته. (4)
،  12/205، عفاي  النتيه:  7/113، الشرتي  الكتري: 8/207، التيان: 5/84، الته يب: 2/360

  ، هناي 7/18، حتف  احملتاج: 6/234، النجم الوهاج: 142: : أمن بي غالب /املطلب العايل: 
 (.6/51احملتاج: 

،  وارترترترترترترترترترترترترترترترت  الطرترتالتن: 7/34، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 8/207، التيرترتان: 5/85انظي: )التهرترت يرترتب:  (5)
 (.3/35، أ ىن املطالب: 142، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /6/117

، امله ب: 8/227وتعترب قيد  الثدية حن  مو  املوصرترترترترترتي، ال حن الوصرترترترترترتي . انظي: )احلاوي:  (6)
 (.2/368، الت  يب: 7/34، الشي  الكتري:  8/206، التيان: 5/85، الته يب: 2/349

 (.6/51، هناي  احملتاج: 7/18وامل هب أهنا ت خل. أنظي: )حتف  احملتاج:  (7)
، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 3/481، الو رترترترترترترترترترترترترترتيط: 6/167  املطلرترتب: ، هنرترتايرترت 2/96انظي: )املهرترت ب:  (8)
 (.9/420، عفاي  النتيه:  4/61،  وا  الطالتن: 4/467

،  897، التسرترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترترترترتم الصرترترترترترترترترت قا /8/230، احلاوي: 4/94انظي: )األن:  (9)
 (.4/417الو يط: 
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،  تتهدا بعضرترترترترتهم حلل ما إنا أوصرترترترترتل له  اة  (1)أو هب ا العت  إن ملكته؛ فو هان -غريه
وهو قول -، وفيه و هان: أصرترترترترترترترترترترترتتهدا: أهنا صرترترترترترترترترترترترتتيت ، والثاين (2)  هم وهو ال ميلكها

ه ا ال تصرترترترترترترتب هنا، وحلل . فعلل (3): أهنا اطل ؛ احتتا اً فال الوصرترترترترترترتي -أعثي التغ ا ين
، وخيج حليهدرتا (5). واملتويل خيج الو هن هنرتا  حلل الو هن هنرتا(4)األول فيرته و هرتان

وفيه  (6)ما إنا أوصرترترترتل بثلث ماله فتج   له مال آخي، هل يصرترترترتيف  لثه إىل املوصرترترترتل له؟
و ه ثلث: أنه إن قال أوصرترترترترترترترترتيض هب ا العت  ي تصرترترترترترترترترتب، ولو قال أوصرترترترترترترترترتيض به إن ملكته 

 

ألن   الثاين: املنع؛و ىل. أح مها: أهنا صرتتيت ؛ ألن الوصرتي  بغري املو و   اةصة، فغري املدلو  أو  (1)
.  مالكه يتدكي مي التصرترترتيف الوصرترترتي ، والشرترترتية الواح  ال جيوز أن يكون حمخل لتصرترترتيف شرترترتيصرترترتن

،  6/119،  وارترترترترترت  الطالتن: 7/36، الشرترترترترترتي  الكتري: 344-343انظي: )التتد : عتاب الوصرترترترترترتاال/
أففرترته وأ ي  (. قرترتال النووي: )قلرترتض: األول 143-142املطلرترتب العرترتايل: : : أمن بي غرترتالرترتب /
(. وامل هب صرترترترترترترترترتتتها إن قال إن ملكته. انظي:  6/119حلل قواح  امل هب(. ) وارترترترترترترترترت  الطالتن: 

 (.6/44، هناي  احملتاج: 4/69، مغين احملتاج:  7/17)حتف  احملتاج:  
 (.144املفصو  بفوله بعضهم هنا ابي اليفع . انظي: )املطلب العايل: : : أمن بي غالب / (2)
،  2/341، امله ب: 8/196األول احتربوا وقض املو . انظي: )احلاوي:  وأصرترترترترترترترترترترترترترتتاب الفول (3)

،  7/41، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 160-8/159، التيرتان: 5/96، التهرت يرتب: 13/324هنرتايرت  املطلرتب: 
(. ويخلحظ أهنم بنوا  6/242، النجم الوهاج: 12/203، عفاي  النتيه:  6/122 وارترترترترترترترترترت  الطالتن: 

تتعاً الن -املال؟ بيون الوصرترترترترترترترترترتي  أن بيون املو ؟ بيندا املؤلش ه ه املسرترترترترترترترترترتاةل حلل أنه أبي يون يعترب 
بىن مسرترترترترتأل  الوصرترترترترتي  بعت  وهو ال ميلكه حلل ما لو أوصرترترترترتل  ال ال ميلك منه شرترترترترتيئاً   ملكه  -اليفع 

 " يف ه ه الصفت .5وغريه. بيندا املتويل قال العكس عدا  يأيت يف احلاشي  "
ال تصرترترترتب الوصرترترترتي  فيدا  ي فيه.   -ي االحتتا  بوقض الوصرترترترتي أ-قال ابي اليفع : "ف ن قلنا هب ا  (4)

فهل تصرترترترتب إحلاقاً للدعن بغري املعن؟ أو ال تصرترترترتب يف  -أن االحتتا  بوقض املو -وإن قلنا األول 
املعن وتصرتب بغري املعن؟ ألهنا لو صرتتض يف املعن للصن صرتتتها حليه مي شرتيصرتن فأعثي، ونلك 

 (.145املطلب العايل: ): : أمن بي غالب /ينايف املعفو  حليه الو هان". 
فييج مرتا لو أوصرترترترترترترترترترترترترترتل بثلرتث مرتالرته وال مرتال لرته   ا رترترترترترترترترترترترترترتتفرتا  مرتااًل حلل الو هن فيدرتا لو بعترت  ال  (5)

 (.345انظي: )التتد : عتاب الوصاال/ميلكه. 
 املص   نفسه. (6)
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. وخييج حلل اخلخلف ما إنا وصرترترترترترترترترترترتل بيقت  املكاتب، تفييعاً حلل ح ن صرترترترترترترترترترترتت  (1)صرترترترترترترترترترترتب
 .(3)، قال الغصايل: "وأوىل بصتته لفيان أصل امللك"(2)بيعه

. فخل تصرترترترترترترترترترترتب الوصرترترترترترترترترترترتي  الكلب ال ي ال ينتفع به يف الثالث: أن يكون منتفعاً به      
. وفيه (5)جيوز اقتناؤه له، أو حفظ   ب حلل قولنا أنه  (4)صرتي ، أو حفظ ماشرتي  أو ز  

. ويف اقيو الصرترترترترترترترترتغري ال ي ال ينتفع به إنا عرب و هان متنيان (6)و ه غييب: أنه يصرترترترترترترترترتب

 

 وهو املعتد  عدا  تق الصفت  السابف . (1)
،  19/468، هنرترترتايرترترت  املطلرترترتب: 347: عترترترتاب الوصرترترترترترترترترترترترترترترترترتاال/، التتدرترترت 18/302انظي: )احلرترترتاوي:  (2)

-6/118،  وارترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/36، الشرترترترترترترترترترتي  الكتري:  8/478، الته يب: 7/533الو رترترترترترترترترترتيط: 
، مغين احملترترتاج:  2/3، فتب الفييرترتب: 4/494، أ رترترترترترترترترترترترترترتىن املطرترتالرترتب: 12/204، عفرترتايرترت  النتيرترته: 119
4/75.) 

 (.7/533انظي: )الو يط:   (3)
،  897/التسرترترتيط: الشرترترتفع  إىل قسرترترتم الصرترترت قا ، 2/344ه ب: ، امل8/194نظي: )احلاوي: ا (4)

،  وارترترت  الطالتن: 7/35، الشرترترتي  الكتري: 8/169، التيان: 5/88، الته يب: 4/417الو رترترتيط: 
 (.6/52، هناي  احملتاج:  4/76، مغين احملتاج:  7/19، حتف  احملتاج: 2/3، فتب الفييب: 6/118

،  5/380اقتنرتاة الكخلب حلفظ الرت و  والرت  وب فيرته و هرتان: اقواز وحرت مرته. انظي: )احلرتاوي:  (5)
(. وامل هب 3/352،  وارترترترترترترترترت  الطالتن:  9/232، اجملدو : 54-5/53، التيان:  2/10امله ب: 

 (.6/52، هناي  احملتاج:  4/76، مغين احملتاج: 7/19 وازه. انظي: )حتف  احملتاج: 
وي حي احلنرتاطي و هرتاً: أنرته جيوز الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت  الكلرتب الرت ي ال جيوز اقتنرتاؤه.  نفرتل اليافعي والنو  (6)

،  وارترترترترترترترترترترترت  الطالتن: 36-7/35ونعيا أنه و ه غييب ارترترترترترترترترترترترتعيش شرترترترترترترترترترترترتان. انظي: )الشرترترترترترترترترترترترتي  الكتري:  
 (.12/206، عفاي  النتيه:  6/118
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، وطي مها بعضهم يف الكلب الكتري ال ي (2)، واألصب اقواز(1)حلل  واز اقتناةه ل لك 
 .(4)، وهو بعي (3)هيامللل 

، قال الشرترتافعي  محه هللا: "ولو قال (5)اخلدية املسرترتتتف  اإل اق وال تصرترتب الوصرترتي   
، وأشرتا  بعضرتهم إىل ذيجيها حلل (6)أحطوه اقية  ا فيها ي يصرتب اخلدي، ويصرتب اقية"

 

  :: أح مهاالو هن يف اقتناةه  وازها و هان مي اختخلف يفالوصرترترترترترترترترترترترترترتي  اقيو قال املاو  ي: " (1)
ه  اةص، ةوالو ه الثاين: أن اقتنا اقتناةه غري  اةص، والوصرترترترترترترترترترتي  به اطل ، ألنه غري منتفع به يف احلال.
(. وانظي:  8/236)احلرترترتاوي:  ."ألنرترترته  رترترترترترترترترترترترترترتينتفع برترترته يف ثين حرترترتال، وألن تعليدرترترته منفعرترترت  يف احلرترترتال

،  وارترت  7/35، الشرترتي  الكتري: 4/417، الو رترتيط: 898)التسرترتيط: الشرترتفع  إىل قسرترتم الصرترت قا /
 (.6/235، النجم الوهاج: 6/118لطالتن: ا

، مغين  4/237فرتاملعتدرت  يف املرت هرتب أنرته جيوز اقتنرتاة اقيو املتوقع تعليدرته. انظي: )حتفرت  احملترتاج:  (2)
 (.3/395، هناي  احملتاج: 2/342احملتاج: 

ها (3)
ُ
 التتييش.  :هييشتبعضرترترترترترترترترتها حلل بع.. وال،ييجها وإغياة  ب، وهو  الكخل شرترترترترترترترترت   اهليامل: امل

، احملكم واحمليط األحظم: 3/1027واهليامل وااله امل: تفرترترترترتاترترترترترتل الكخلب. انظي: )الصرترترترترترترترترترترترترترتترترترترترتا : 
 (.17/459، اتج العيوس: 6/363، لسان العيب: 503، املغيب يف تيتيب املعيب: 4/184

قرتال ابي اليفعرت : "وقرت  أغيب ابي  او  فتكل الو هن يف  واز الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت  اقيو يف الكلرتب  (4)
الكتري ال ي للهيامل؛ يامع أهندا يعلدان فيتعلدان. وال ي نعيه  رتليم والفاارتي حسرتن وغريمها يف 

(. و ي نفل بطخلن الوصرترترتي  155علب اهليامل التطخلن."  )املطلب العايل: : : أمن بي غالب /
 (.8/256، التيان: 5/88ب اهليامل التغوي والعدياين. أنظي: )الته يب: بكل
التسرترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترترترترتم ، 371التتد :  ، 2/344، امله ب: 8/194انظي: )احلاوي:  (5)

، الشرترترترترترترترترترترترترتي  الكتري:  8/169، التيان: 5/88، الته يب: 4/417، الو رترترترترترترترترترترترترتيط: 897/الصرترترترترترترترترترترترترت قا 
، مغين احملترترترتاج:  7/19، حتفرترترت  احملترترترتاج: 2/3، فتب الفييرترترتب: 6/118،  وارترترترترترترترترترترترترترترترت  الطرترترتالتن: 7/35
 (.6/52، هناي  احملتاج: 4/76

 (.4/96انظي: )األن:  (6)
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بع  ، و ا ال ينتفع به (2)األزالناألصرتنان و   /ب 38:. ويلتتق هبا الوصرتي (1)قول التفييق
 .(3)عسيه مي آال  املخلهي

 (4)وال تصرترترترترترتب احليا  والعفا ب واحلشرترترترترترتيا  وال وب والسرترترترترترتتا ، وتصرترترترترترتب الفيل
، (7). وال تصرترترتب الفصرترترتا  وح  الف ف(6)والصرترترتفي والتازي (5)والشرترترتاهنوالفه  والندي  

 

يفصرترترترت  به ابي اليفع ، حيث قال يف املطلب العايل: "قلض: وه ا يفهم و هاً آخي أن الوصرترترترتي   (1)
ما جيوز    اقية ال تصرترترترترتب، وال مأخ  له إال منع تفييق الصرترترترترتفف  إنا الحظنا فيه الصرترترترترتيغ ، ومجعها بن

ومرتا ال جيوز، ال  هرتالرت  العوض، حىت يطي  نلرتك يف اهلترت  واليهي". )املطلرتب العرتايل: : : أمن بي  
 (.  154-153غالب /

،  6/119،  وارترترترترترترترترت  الطالتن: 7/36، الشرترترترترترترترترتي  الكتري: 374انظي: )التتد : عتاب الوصرترترترترترترترترتاال/ (2)
 (.2/17طخلب: ، فتب الوهاب شي  منهج ال3/36، أ ىن املطالب: 6/236النجم الوهاج: 

واألزالن: مجع زيت بضرترترترترترترترترترترترترتم الصاي وفتتها، ق   ال  يش حليه، وهي السرترترترترترترترترترترترترتهان اليت عان أهل اقاهلي   
يسرترترترترترترترترتتفسرترترترترترترترترتدون هبا، فكانوا يكتتون حليها األمي والنهي، ويضرترترترترترترترترتعوهنا يف وحاة، ف نا أ ا  أح هم أمياً 

النهي عش.   أ خل ي ه وأخيج ق حاً؛ ف ن خيج ما فيه األمي مضرترترترترترترترترترترترترترتل لفصرترترترترترترترترترترترترترت ه، وإن خيج ما فيه
، النظم املستع ب: 3/18، مفاييس اللغ :  5/1943، الصتا :  13/149انظي: )، يب اللغ :  

، اتج العيوس:  1/255، املصرترترترترترترترترترترترترترتتا  املنري: 270-12/269، لسرترترترترترترترترترترترترترتان العيب: 2/332و 1/49
32/322.) 
،  2/355، املهرترترت ب: 11/173، هنرترترتايرترترت  املطلرترترتب: 8/238، احلرترترتاوي: 4/96انظي: )األن:  (3)

، الشرتي   5/89، الته يب: 420-4/419، الو رتيط:  897لشرتفع  إىل قسرتم الصرت قا /التسرتيط: ا
 (.152، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /40-7/39الكتري: 

فرتأمرتا الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت  الفيرتل، فرت ن عرتان منتفعرتا برته: فجرتاةص، قواز أن يتيعرته، ويفون يف قرتال املرتاو  ي: " (4)
 (.8/238". )احلاوي: ال ع ، ويعترب مي الثلث. وإن عان غري منتفع به: فالوصي  اطل 

الشرترترترترترترترترترترترترترترتاهن: اقرتا   املعيوف مي  رترترترترترترترترترترترترترتترتا  الطري، وهو معيب. انظي: )احملكم واحمليط األحظم:  (5)
 (.1/326، املصتا  املنري:  13/243لسان العيب:  ،4/189

، تكدلرترت  اجملدو : 6/236، النجم الوهرترتاج: 8/49، في املرترت هرترتب: 8/238انظي: )احلرترتاوي:  (6)
15/429.) 
 وليس املوصرترتل له يف نلك ،حا للدنتفم املسرترتتشرترتفي ا رترتتيفاةهداوح  الف ف شرترتي  ن الفصرترتا أل (7)

. انظي: )هناي   الغليل، وه ا ال حيصرترترترتل للدوصرترترترتل له شرترترترتفاة ف ن الوا ث ينتفع به مي  ه  ؛عالوا ث
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، قال الفاارترترترترترترترترترترترترترتي: "ولو (1)مؤ خلً وال فق الشرترترترترترترترترترترترترترتفع  وإن ي تتطل التأخري؛ لكون الثدي 
. وتصرترترترتب بنجون (2)أوصرترترترتل الشرترترترتفص ال ي يسرترترترتتتق به الشرترترترتفع  صرترترترتب، والشرترترترتفع  للو   "

الكتاب ، ف ن انفسرترترترترترترتيض العجص؛ فخل شرترترترترترترتية للدوصرترترترترترترتل له، ولو عان قت. بعضرترترترترترترتها قتل 
. والوصرترترترتي  املصرترترترتتش، والعت  املسرترترترتلم، والسرترترترتخل  للكافي (3)انفسرترترترتاخها ا رترترترت  ه الوا ث 

 .(5)وال تصب  ا يصي ه الكلب، (4)عتيعها
 فرعان

األول: لو أوصرتل لصي  بكلب، أبن قال: أحطوه علتاً مي عخل  أو مي مايل، ف ن 
لرته؛ فرت نرته  ، خبخلف مرتا إنا قرتال أحطوه حترت اً وال حترت (6)ي يكي لرته علرتب ينتفع برته بطلرتض

 

، الشرترترترترتي   4/418، الو رترترترترتيط:  898، التسرترترترترتيط: الشرترترترترتفع  إىل قسرترترترترتم الصرترترترترت قا /11/169املطلب: 
،  159، املطلرترترترتب العرترترترتايل: : : أمن بي غرترترترتالرترترترتب /6/116،  وارترترترترترترترترترترترترترترترترت  الطرترترترتالتن: 7/36الكتري: 

 (.4/74، مغين احملتاج: 3/35، أ ىن املطالب: 6/236، النجم الوهاج: 2/368الت  يب: 
، أ رترترترترترترترترترترترترترتىن 2/368، الترت  يرتب: 6/116،  وارترترترترترترترترترترترترترت  الطرتالتن: 7/36انظي: )الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري:  (1)

 (.6/50، هناي  احملتاج:  4/74، مغين احملتاج: 7/17، حتف  احملتاج: 3/35املطالب: 
 (.302انظي: )فتاو  الفااي حسن:  (2)
،  7/533، الو رترترترترتيط: 19/469، هناي  املطلب: 347-346انظي: )التتد : عتاب الوصرترترترترتاال/ (3)

-12/407، عفاي  النتيه:  6/118،  وارترترت  الطالتن: 7/36، الشرترترتي  الكتري:  8/478الته يب: 
 (.  2/3، فتب الفييب: 495-4/494و 3/36، أ ىن املطالب: 6/236ج: ، النجم الوها 408
فخل تصرترترترترتب؛ ألن السرترترترترتتب ال ي أو ب فسرترترترترتا  التيع مو و  يف الوصرترترترترتي  فدنعناها. انظي: )األن:   (4)
،  374التتد : عتاب الوصرترترترترترترترتاال/، 935-934الشرترترترترترترترتامل: الفياض إىل قسرترترترترترترترتم الصرترترترترترترترت قا /، 4/225

،  6/236، النجم الوهاج: 9/355، اجملدو : 6/119،  وارترترترترترترترت  الطالتن: 7/36الشرترترترترترترترتي  الكتري: 
 (.6/42، هناي  احملتاج: 4/72، مغين احملتاج: 7/13، حتف  احملتاج: 3/36أ ىن املطالب: 

، تكدلرت  اجملدو : 8/49، في املرت هرتب: 8/238ألن الصرترترترترترترترترترترترترترتيرت  ملي صرترترترترترترترترترترترترترتا ه انظي: )احلرتاوي:  (5)
15/429.) 
، احلرتاوي: 4/96وهرتب. انظي: )األن: ألنرته ال جيوز أن يشرترترترترترترترترترترترترترت   الكلرتب، وال يلصن أن يسرترترترترترترترترترترترترترتت (6)
، هنرترترتايرترترت  املطلرترترتب: 370، التتدرترترت : عترترترتاب الوصرترترترترترترترترترترترترترترترترتاال/2/254، املهرترترت ب: 143، التنتيرترترته: 8/236
،  5/88، الته يب: 4/418، الو رترترتيط: 898، التسرترترتيط: الشرترترتفع  إىل قسرترترتم الصرترترت قا /11/170
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، وفيرته (2)املتفرت من. ولو  رت   لرته علرتب، فيظهي أن يكون حلل الو هن (1)يشرترترترترترترترترترترترترترت   لرته
 . (3)و ه غييب: أنه يعطل قيد  مثل الكلب مي اقوا   الطاهية

، خبخلف (4)وإن عان له علب أو عخلب ينتفع هبا صرترترتتض، ويتعن اإلحطاة منها
.   إن عان (5)ما إنا قال حت اً مي مايل وله حتي ؛ ف نه جيوز أن يشرت   حت  منه ويعطاه

له مال فثخل   أو ه: أظهيها: أهنا تنف  مطلفاً،  رترترترترترترتواة أوصرترترترترترترتل بتع. الكخلب أو علها، 
. الثاين: أهنا ال تنف  إال يف  لث الكخلب، والثالث: (6) انق رترترترترترترترتواة عثي املال أو قل ولو  

 

: : : ، املطلب العايل120-6/119،  وارترترترت  الطالتن: 7/38، الشرترترترتي  الكتري: 8/256التيان: 
 (.4/76، مغين احملتاج: 7/20، حتف  احملتاج: 190، منهاج الطالتن: 161أمن بي غالب /

،  5/87، التهرترترت يرترترتب: 11/164، هنرترترتايرترترت  املطلرترترتب: 142، التنتيرترترته: 8/230انظي: )احلرترترتاوي:  (1)
 (.3/49، أ ىن املطالب: 12/227، عفاي  النتيه:  8/248التيان: 

فيدرتا لو أوصرترترترترترترترترترترترترترتل لي رتل  رتاةرت    هم وهو ال ميلكهرتا،    رت   لرته مرتال؛ ففيرته و هرتان: الصرترترترترترترترترترترترترترتترت    (2)
 .305والتطخلن، بناة حلل االحتتا  يف املال فال  الوصي  أن فال  املو . تف ن صفت : 

،  6/163،  وا  الطالتن:  7/84، الشي  الكتري: 5/87، الته يب: 8/230وانظي: )احلاوي:   
 (.6/237(. ونفله حي الفدويل أبو التفاة ال مريي يف النجم الوهاج: )4/90مغين احملتاج: 

هو الصرترتتيب املعيوف. ويف و ه حكاه   -يفصرترت  أن الوصرترتي  اطل - قلض: ه ا قال النووي: " (3)
قوا   الظاهية، وه ا  وغريه: أنه تصرترتب الوصرترتي  ويعطل قيد  مثل الكلب مي ا "املعاالة"اقي اين يف 
، النجم الوهاج: 226(. وانظي: )املعاالة:  6/120". ) وارت  الطالتن:  أحلموهللا-  ليس بشرتية

6/237.) 
، التتد : 2/254، امله ب: 8/236، احلاوي:  8/243، خمتصرتي املصين: 4/95انظي: )األن:  (4)

، الشرترترترترترترترترترترتي   8/256، التيان: 5/88، الته يب: 11/170، هناي  املطلب: 532عتاب الوصرترترترترترترترترترترتاال/
، هناي   3/36، أ رتىن املطالب: 6/237، النجم الوهاج: 6/119الطالتن: ،  وارت  7/37الكتري: 
 (.6/52احملتاج: 

،  7/85، الشي  الكتري:5/87، الته يب:  11/164، هناي  املطلب:8/230انظي: )احلاوي:  (5)
 (.6/70، هناي  احملتاج:3/49، أ ىن املطالب:12/227، عفاي  النتيه:6/164 وا  الطالتن:

ال انق: لغ : بفتب النون وعسرترترترترتيها، جيدع حلل  وانق و وانيق، يفال  نق فخلن و هه إنا  أيض   (6)
فيه ارترترترتدي اهلصال مي ميض أو نصرترترترتب، وال انق: السرترترترتاقط املهصول مي الي ال. وال انق: مي األوزان، 

والفريا :  وهو امليا  هنا، ويسرترترترترترترترترترترترترتاوي:  رترترترترترترترترترترترترت س ال  هم، فال  هم:  رترترترترترترترترترترترترتت   وانق، وال انق: قرياطان، 
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الو هن ا تين إنا ي يكي أهنرترترتا تفون احتترترترتا  الفيدرترترت ، واحتترترترتا  املنفعرترترت  حلل اختخلف 
. (2)، وتضرترترترترترترترترترترترترتم الفيد  إىل ماله مي املال، وننف ها فيدا حيتدله الثلث مي الكخلب (1)مال

فلو أوصرترترترترتل بثلث ماله لي ل، والكخلب  خي وي جيص الو   ، فعلل األول قال الفاارترترترترتي 
، وقال ابي الصرتتاص: "هو ارتعيش، واحلكم (3)أبو الطيب: "تنف  الوصرتي  يديع الكخلب"

 

مي   ان، واحلت :  رترترترترترترترترترت س هي   هم، وهو  صة مي هاني  وأ بعن  صةاً : حتتسرترترترترترترترترترتو ان، والطسرترترترترترترترترترتوجط 
، النظم  6/318، احملكم واحمليط األحظم: 4/1477، الصرترترترترترترترترترترترترترتترتا : 5/118. انظي: )العن:   هم

، اتج 1/201، املصرترترترترترترترترترترترترترتتا  املنري: 10/105، لسرترترترترترترترترترترترترترتان العيب:  2/386و 2/224املسرترترترترترترترترترترترترترتتع ب: 
غياماً تفييتاً. انظي: )اإليضرترترترترترترترترتاحا  العصرترترترترترترترترتيي    0.4082يسرترترترترترترترترتاوي  (. وال انق 27/3444العيوس: 

 (.191للدفاييس واملكاييل واألوزان والنفو  الشيحي :   
 انظي الصفت  الفا م . (1)
ه ه األو ه يف عيفي  احتتا  خيوج الكلب مي الثلث فيدا إنا أوصرترتل بكلب مي عخلبه أو مي  (2)

ماله، وله مال  رترتو  الكلب. والو ه األول البي أ  هييية، والثاين أل   رترتعي  االصرترتطييي، وقالوا  
،  8/237هرترت ا بعيرترت  ال أصرترترترترترترترترترترترترترترترتل، والو رترته الثرترتالرترتث نعيه التغوي واليافعي والنووي. انظي: )احلرترتاوي: 

، التسرترترترترترترترترترترترترتيط:  11/170، هناي  املطلب: 292-291، التتد : عتاب الوصرترترترترترترترترترترترترتاال/2/355امله ب: 
، الشرتي   8/257، التيان: 5/89، الته يب: 4/418الو رتيط:   899الشرتفع  إىل قسرتم الصرت قا /

، املطلب العايل: : : 12/242، عفاي  النتيه:  121-6/120،  وارترترترترت  الطالتن: 7/39الكتري: 
(. وامل هب نفون الوصرترترترترترترترترترترتي  ولو عثي  وقل  6/237، النجم الوهاج: 165-163أمن بي غالب /

، منهرترترترتاج 2/876املرترترترتال؛ ألن املرترترترتال ولو قرترترترتل خري مي الكخلب اليت ال قيدرترترترت  هلرترترترتا. انظي: )احملي : 
 (.53-6/52، هناي  احملتاج:  4/76، مغين احملتاج: 7/20، حتف  احملتاج: 190الطالتن: 

،  وارترترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/39، الشرترترترترترترترترترترتي  الكتري: 206الوصرترترترترترترترترترترتاال/ انظي: )التعليف  الكرب : عتاب (3)
6/121.) 
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، وحلل الثاين يعترب (2)، وهو عالتفييع حلل الو ه الثاين(1)عدا لو ي يو  إال الكخلب"
. قال اليافعي: "وقياس الثالث أن تضرترتم فيه الكخلب أو منافعها (3) لث الكخلب وح ها

والكخلب يف حسرترترترترترتاب الوصرترترترترترتي  إىل املال، وي خل املال يف حسرترترترترترتاب الوصرترترترترترتي  الكخلب،  
 . (4)املال"

وإن ي يكي لرته مرتال؛ فرت ن عرتان لرته علرتب واحرت  ي تنفرت  إال يف  لثرته، فرت ن أوصرترترترترترترترترترترترترترتل 
، وفيه و ه: أنه ال يعترب (5)بتعضرترترترته، أو عان له عخلب فأوصرترترترتل بتعضرترترترتها صرترترترتب مي الثلث

 .(6)الثلث، ويكفي أن يتفل للو    شية منها وإن قل

 

قال ابي الصرترترتتاص: "وه ا فيه بع ؛ ألن ما حصرترترتل للو    مي  لثي املال ق   از  الوصرترترتي  فيدا  (1)
يفتله مي حق املوصرترترترترتي، وهو الثلث، فخل حيتسرترترترترتب حليهم يف حق الكخلب، وينتغي أن يكون هاهنا 

(.  2/873اً". انظي: )الشرتامل: الفياض إىل هناي  قسرتم الصرت قا /تلصن الوصرتي  يف واح  و هاً واح  
وا رترترترترترترتتتع ه ابي الصرترترترترترترتتاص؛ ألن ما أيخ ه الو    مي الثلثن هو حصرترترترترترترتتهم فسرترترترترترترتب ما   قال اليافعي: "

نف   الوصرترترترترتي  فيه، وهو الثلث، فخل جيوز أن حيسرترترترترتب حليه مية أخي  يف الوصرترترترترتي  الكخلب، فعلل  
 (.6/121،  وا  الطالتن: 7/39الكتري:   ". انظي: )الشي الو هان ه ا يلتفي  

ونلك أن املسرترترترترترتأل  اليت نعيها ابي الصرترترترترترتتاص فيدا إنا عان له  خل   عخلب ومال، فأوصرترترترترترتل لي ل   (2)
 بثلث ماله و خي الكخلب. فالوصي  تلصن يف واح  منها، وهو الثلث تفييعاً حلل الفول الثاين.

،  وارترترترترترترترترترترت   7/39، الشرترترترترترترترترترترتي  الكتري: 394ال/، التتد : عتاب الوصرترترترترترترترترترترتا8/237انظي: )احلاوي:  (3)
(. وامل هب أنه إنا أوصرترترترترترترترترترترترترترتل 6/238، النجم الوهاج: 12/243، عفاي  النتيه:  6/121الطالتن: 

بثلثرترترته لواحرترترت  والكخلب  خي، ي تنفرترترت  إال يف  لثهرترترتا عدرترترتا لو ي يكي لرترترته إال عخلب. انظي: )حتفرترترت   
 (.  6/53، هناي  احملتاج: 77-4/76، مغين احملتاج: 7/20احملتاج: 

 (.7/39انظي: )الشي  الكتري:  (4)
،  899، التسيط:  2/355، امله ب: 291، التتد : عتاب الوصاال/8/237انظي: )احلاوي:    (5)

، عفاي  6/120،  وارترترترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/38، الشرترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 8/257، التيان: 5/89الته يب: 
، النجم  2/372، الترترترت  يرترترتب: 166، املطلرترترتب العرترترتايل: : : أمن بي غرترترتالرترترتب /12/242النتيرترترته: 
 (.6/238الوهاج: 

(. وانظي: ) وارترترترترترترترت  7/38 ا الو ه اليافعي حي أمايل أ  فيج الصاز. )الشرترترترترترترترتي  الكتري: حكل ه (6)
 (.173، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /6/120الطالتن: 
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: أظهيهرتا: (1)احتترتا  خيوج املوصرترترترترترترترترترترترترترتل برته مي الثلرتث أو رتهوحلل األول ففي عيفيرت  
أنرته يعترب العرت  ، فرت نا أوصرترترترترترترترترترترترترترتل بكلرتب فلرته  لثرته، أو  خل رت  نفرت   يف واحرت  يعطيرته الوا ث 

، (3). وثنيها: أر نفومها بتف يي املالي  فيها، عدا نف   احلي حت اً يف احلكوم (2)أيها شاة
نف  ها شرتيئاً متفوماً   نفومه حلل ما  رتيأيت يف اب وننف ها يف الثلث، وحلل ه ا فهل 

، أو نفومهرتا حلل مرت هرتب مي يي  هلرتا قيدرت ؟ و هرتان،  صن الفو اين (4)نكرتا  املشرترترترترترترترترترترترترترتيعرتا  
الثلث مي قيد   . وثلثها: أهنا تفون فسرترترترترترتب منافعها، ونو  (6)واإلمان الثاين (5)األول

 

-292، التتدرترت : عترترتاب الوصرترترترترترترترترترترترترترترتاال/2/355، املهرترت ب: 8/237انظي األو رترته يف: )احلرترتاوي:  (1)
، الو رترترترترترترترترتيط:  899قسرترترترترترترترترتم الصرترترترترترترترترت قا /، التسرترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترتفع  إىل 11/171،  هناي  املطلب: 293
،  وارترترت  9/231، اجملدو : 7/38، الشرترترتي  الكتري: 8/256، التيان: 5/89، الته يب: 4/419

،  12/243، عفاي  النتيه:  170-166، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /6/120الطالتن:  
 (.2/372الت  يب:

  يب هرت ا الو رته، ومنهم مي ال عخلن النرتاقلن يشرترترترترترترترترترترترترترتعي بنعي اليافعي أن  و وهرت ا هو املرت هرتب.  (2)
. والنووي نعي أنرترته أصرترترترترترترترترترترترترترتب الو وه، وأن مي النرترتاقلن مي قطع برترته. وو هرترته: أنرترته ال مرترتاليرترت   يرترت عي غريه

للكخلب يف حرتال مي األحوال حىت ينظي إليهرتا، وال و رته الحتترتا  قيدتهرتا حنرت  مي يفومهرتا، فلم يتق  
، أ رترترترترتىن املطالب:  6/120الطالتن: ،  وارترترترترت  7/38إىل الع   فري ع إليه. انظي: )الشرترترترترتي  الكتري: 

 (.6/53، هناي  احملتاج:  4/76، مغين احملتاج: 7/20، حتف  احملتاج: 3/36
ن جيي  اإلنسرترترترترترترترترترترتان يف موارترترترترترترترترترترتع يف ؛ أبي أ مل اقياحا  اليت ليس فيها  ي  معلوم ه :احلكوم  (3)

غري  عان حت اً   ب نه يتفي شرترترترترتينه وال يتطل العضرترترترترتو، فيفتاس احلاعم أ شرترترترترته أبن يفول: ه ا اجمليو  لو
مشرترتن ه ا الشرترتن هب ه اقياح  عانض قيدته ألش   هم، وهو مع ه ا الشرترتن قيدته تسرترتعداة    هم  

. انظي: )، يب اللغ : فف  نفصرترترترترترترترته الشرترترترترترترترتن حشرترترترترترترترتي قيدته، فيجب حلل اقا   حشرترترترترترترترتي  يته يف احلي
،  12/302، احلرترتاوي: 8/352(. وانظي: )خمتصرترترترترترترترترترترترترترتي املصين: 12/145، لسرترترترترترترترترترترترترترترترتان العيب: 4/70

 (.10/347، الشي  الكتري: 7/167، الته يب: 6/337يط: الو 
 /أ، نسي  متتش طوبفتو ياي.30انظي: اقصة السابع مي امليطو ، لوح :  (4)
 /ب(.210/ل1انظي: )اإلان :   (5)
 .(11/171انظي: )هناي  املطلب:  (6)



 

 

 
 

314 

 اجلواهر البحرية

املنرترتافع، وهو قول مي جيوز ز إ رترتا ة الكلرترتب
وهو حنرترت  املرترتاو  ي ينتين حلل أن منرترتافعرترته ، (1)

، فتكون الوصرترترترترترتي  متو ه  إىل املنفع  املدلوع   ون ال ا . و ابعها: أن الوصرترترترترترتي  (2) لوع 
تصرترترترترترتب يف  لث عل علب. وخامسرترترترترترتها: أهنا تصرترترترترترتب يف واح  متهم منها، ويتعن الفيح . 

 و ا  ها: أهنا تصب يف واح  متهم ويعينه الوا ث.
وا ث واحرترت اً فرترت لرترتك حنرترت  احترترتا  نو  املنفعرترت ، فرترت ن اختلفرترتض وحيرترتث قلنرترتا يعطيرترته ال

فكان أح ها علب صرترتي ، وا خي علب ز  ، وا خي علب ماشرترتي ، ف ن عان املوصرترتل له 
مي أهرتل نلرتك علرته فرتاحلكم عرت لرتك، وإن عرتان مي أهرتل بعضرترترترترترترترترترترترترترتهرتا فهرتل يتعن إحطرتاؤه مرتا 

 ونية حم م ،  . ولو عان له علب منتفع به،(3)يصرترترترترترترترترترترترترتلب له أو يتيري الوا ث؟ فيه و هان

 

،  2/243، املهرترت ب: 5/380إ رترتا ة الكلرترتب فيهرترتا و هرترتان: اقواز وحرترت مرترته. انظي: )احلرترتاوي:  (1)
،  وارترترترترترترترت  الطالتن: 6/88، الشرترترترترترترترتي  الكتري: 4/157، الو رترترترترترترترتيط: 8/71و 5/491هناي  املطلب: 

 (.5/330، النجم الوهاج: 11/209، عفاي  النتيه:  5/178
بناًة حلل اختخلفهم يف املنفع  منه هل  حيث قال: "اختلش أصرترترترترترترترترترتتابنا يف  واز إ ا ة الكلب (2)

ألنرته ملرتا ي يصرترترترترترترترترترترترترترتب ملرتك اليقترت  وال تكون  لوعرت  أو مترتاحرت ؟ فرتأحرت  الو هن: أهنرتا مترتاحرت  غري  لوعرت ، 
أهنا ؛ فعلل ه ا ال  وز إ ا ته. الثاين: املعاوارترترترترترترترت  حليها ي يصرترترترترترترترتب نلك يف منافعها اليت هي تتع هلا

قواز التصرترترترترترترترترترترترترترتيف فيها عالتصرترترترترترترترترترترترترترتيف يف منافع  رترترترترترترترترترترترترترتاةي   -وع وإن عانض العن غري  ل-منفع   لوع  
 (.7/411و 6/471؛ فعلل ه ا  وز إ ا ته". انظي: )احلاوي: املدلوعا 

وإن عان املوصرترترترترترترترتل له  ي ينتفع أبح ها أبن عان صرترترترترترترترتاحب حيث ال غري، أو  قال املاو  ي: " (3)
الوا ث أن يعطيه الكلب ال ي صرترتاحب صرترتي  ال غري، فالوصرترتي   اةصة وفيها و هان: أح مها: يلصن 

والثرترتاين: أن للوا ث اخليرترتا  يف إحطرترتاةرترته أي  خيتص االنتفرترتا  برترته،  ون غريه، احتترترتا ا املوصرترترترترترترترترترترترترترتل لرترته.
، املطلب العايل: 8/256(. وانظي: )التيان: 8/236)احلاوي:   املوصرتل به.  الكخلب شرتاة، احتتا اً 

(. واملرت هرتب أن اخلرية للوا ث وال يلصمرته  20-7/19، حتفرت  احملترتاج: 12/242، عفرتايرت  النتيرته:  172
 (.6/52، هناي  احملتاج:  4/76أن يعطي املوصل له ما ينا ته. انظي: )مغين احملتاج: 
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و ل  ميت  وليس له غريها، وأوصرترترتل بواح  منها احترب يف إخيا ه مي الثلث الو ه الثاين 
 .(2)، وقيل  جية األول، وهو بعي (1) ون األول و:الثالث 

، وإن حن ما (3)الثاين: إنا أوصرترترترترترترترترترترترترتل بطتل، ف ن أطلق فسرترترترترترترترترترترترترتيأيت يف التاب الثاين
طترترترترترتل ، و طترترترترترتل الترترترترترتازو وه، و  طترترترترترتل احلجيجو  طترترترترترتل احليب  رترترترترترترترترترترترترترتو  طترترترترترتل اللهو، وهو 

صرترترترترتب، وإن حن طتل اللهو؛ ف ن صرترترترترتلب لريول، أو لغريها مي املنافع املتاح   (4)العطا يي
  /أ39:. ع ا نعيه(5)حلل هيئته، أو أب ىن تغيري يتفل معه ا رترترترتم الطتل صرترترترتتض الوصرترترترتي 

 

 ا أ تته.يف النسيتن: )الثاين(، والصواب م (1)
، الو رترترترترتيط: 900، التسرترترترترتيط: الشرترترترترتفع  إىل قسرترترترترتم الصرترترترترت قا /11/171انظي: )هناي  املطلب:  (2)
، حتف  احملتاج:  3/36، أ رتىن املطالب: 6/120،  وارت  الطالتن: 7/38، الشرتي  الكتري: 4/419
 (.  4/77، مغين احملتاج: 7/20

ول: االحكان اللفظي ، الفصل  ونلك يف التاب الثاين: يف أحكان الوصي  الصتيت ، الفسم األ  (3)
 .413األول: ما يتعلق املوصل به، الطيف الثاين: يف الطتل. انظي:  

،  258-8/257، التيرترتان: 533-532انظي إطخلقرترتا  لفظ الطترترتل يف: )التتدرترت : الوصرترترترترترترترترترترترترترترتاال/ (4)
، النجم الوهرترتاج: 12/245، عفرترتايرترت  النتيرترته: 6/121،  وارترترترترترترترترترترترترترترت  الطرترتالتن: 7/40الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 

 (.4/77، مغين احملتاج: 7/20، حتف  احملتاج: 3/36 املطالب: ، أ ىن6/238
فطتل احليب: يطلق حلل ما يضرترترتيب به يف احليب للتهويل. وطتل احلجيج: يطلق حلل ما  ي  به  
حا ة احلاج والفوافل يف الطيو لإلحخلن بوقض النصول واال حتال. وطتل العطا يي: يطلق حلل  رترترترترتفط 

 العطا  العطي.هلم يكون بن أي يهم يضع فيه  
ففيل هو طتل الففياة، وقيل طتل الصرترترترترترتي ، ومسي ب لك؛ ألنه يهيج التاز أي الصرترترترترترتفي   أما طتل التاز

،  5/381حاشرتي  اقدل:  -، فتوحا  الوهاب 8/298حلل الصرتي . انظي: )حاشرتي  الشرترباملسرتي:  
حاشرترترترترتي  التجريمي حلل شرترترترترتي  -لتجيي  ، ا4/434حاشرترترترترتي  التجريمي حلل اخلطيب: -حتف  احلتيب  

 (.3/272املنهج:  
، هنرتايرت  املطلرترتب: 534-532، التتدرترت : الوصرترترترترترترترترترترترترترترتاال/207انظي: )التعليفرترت  الكرب : الوصرترترترترترترترترترترترترترترتاال/ (5)
، الشرترترترترترتي   4/419، الو رترترترترترتيط:  900، التسرترترترترترتيط: الشرترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترتم الصرترترترترترت قا /174، 11/172

، النجم  12/244تيرترترته: ، عفرترترتايرترترت  الن190، املنهرترترتاج: 6/121،  وارترترترترترترترترترترترترترترترت  الطرترترتالتن: 7/40الكتري: 
 (.6/53، هناي  احملتاج: 4/77، مغين احملتاج:  3/36، أ ىن املطالب: 6/238الوهاج: 
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وابي الصتاص أطلفا الفول أبنه  (2)، وي يش   الفااي بفاة ا م الطتل، و ليم(1)اليافعي
، فيتتدل أن (3)حاله ال يصرترترترترترترترترترترترتلب إال للهو بطلض، وي يعتربا تغرياً إنا عان مع بفاةه حلل 

 يكون نلك اختخلفاً، وأن يي  عله إىل األول.
وإن ي يصرترترترترترترترترترترترترترتلب النتفرترترتا  مترترترتا  إال بعرترترت  زوال ا رترترترترترترترترترترترترترتم الطترترترتل حنرترترته، فينتفع برترترته أو 

والغصايل: إن عان ينتفع بيارترترتاارترترته ، وقال اإلمان (5)؟ قال اقدهو : ال يصرترترتب(4)هيارترترتاارترترت ب
أن يف صرترترتت  بيع  (7). وق  مي(6)بع  عسرترترتيه، أبن عان مي شرترترتية نفيس صرترترتتض الوصرترترتي 

آال  املخلهي اليت يع   ارتاارتها ماالً  خل   أو ه، ثلثها: يفيو بن أن يكون مي شرتية 

 

 (.7/40الشي  الكتري: ) (1)
 رترترترترترتليم بي أيوب بي  رترترترترترتليم، أبو الفتب، اليازي، الففيه الشرترترترترترتافعي، املفسرترترترترترتي، األ يب، تففه هو:   (2)

غيقاً. )انظي: طتفا  الففهاة  ه447اإلشرترتا ة، تويف  رترتن : ة منها: وهو عتري، صرترتنش الكتب الكثري 
 (.15/207، الوايف الوفيا : 1/479الشافعي : 

(. وانظي قول ابي  179انطي النفرترترتل حي  رترترترترترترترترترترترترترتليم: )املطلرترترتب العرترترتايل: : : أمن بي غرترترتالرترترتب / (3)
 (.875الصتاص: )الشامل: الفياض إىل هناي  قسم الص قا /

، وُ ارترتاض الشرترتية: ُ قاقه وق طتعه. ه وي ينعم  قهق  إنا  ت   ارترتاً  ض الشرترتية ييارترته  اليُّارترتاض: مي  (4)
 (.2/374، مفاييس اللغ : 1078 /3، الصتا : 11/317، ، يب اللغ : 7/8انظي: )العن: 

، امله ب: 534، التتد : الوصرترترترترترتاال/875، الشرترترترترترتامل:  207انظي: )التعليف  الكرب : الوصرترترترترترتاال/ (5)
-6/121،  وا  الطالتن:  7/40، الشي  الكتري:  8/257، التيان:  5/89، الته يب:  2/355

(. وامل هب: أنه إنا ي يصرترتلب ملنفع  متاح  3/36، أ رترتىن املطالب: 12/244، عفاي  النتيه:  122
إال بصوال ا م الطتل حنه فالوصي  اطل ؛ وإن عان  اااه مي نف  او  وهي. انظي: )حتف  احملتاج:  

 (.6/53تاج: ، هناي  احمل4/77، مغين احملتاج: 7/20
(. وقول الغصايل: )التسرترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترتفع  إىل  175-11/174انظي قول اإلمان: )هناي  املطلب:  (6)

،  وارترترترترترت  الطالتن: 7/40(. وانظي: )الشرترترترترترتي  الكتري: 4/420، الو رترترترترترتيط: 901قسرترترترترترتم الصرترترترترترت قا /
6/122.) 

 /ب، نسي  متتش طوبفتو ياي.93انظي: اقصة الثالث مي امليطو ، لوح :  (7)
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. وخيج اليافعي الوصرتي  حليه ففال: "إن اعتفينا  الي  اليارتاض (1)نفيس فيصرتب، وإال فخل
لصرترترترتت  التيع فك ا يف الوصرترترترتي ، وأوىل الصرترترترتت ، وإن ي نكتش به فك ا يف الوصرترترترتي ؛ فدا 

. ومنه خييج و ه يف صرترترتت  الوصرترترتي  (2)األصرترترتتاب مع ما نعياه و هان يف املسرترترتأل " نعيه
بطتل اللهو املنتفع بيارتاارته وإن ي يكي مي نفيس عتيعه. ولو قال أوصرتيض له بيارتاارته 

 .    (3)صب قوالً واح اً، فكأنه حلفه بكسيه
لصومها، وأما الشرتي  اليابع: أال يكون املوصرتل به زاة اً حلل الثلث. وهو شرتي  يف 

يف صرترتتتها فينتين حلل اخلخلف يف أن إ ازة الو    له تنفي  أو ابت اة حطي ؛ فعلل الثاين 

 

،  وارترترت  الطالتن: 4/30، الشرترترتي  الكتري:  175-11/172و 5/496انظي: )هناي  املطلب:  (1)
(. وامل هب أنه ال يصرتب بيعها. انظي: )حتف  4/33، النجم الوهاج: 9/12، عفاي  النتيه:  3/354

 (.  397-3/396، هناي  احملتاج:  2/343تاج:  ، مغين احمل4/239احملتاج: 
 (.7/40انظي: )الشي  الكتري:  (2)
،  4/420، الو رترترترترترترترتيط: 11/174فالوصرترترترترترترترتي  تفتل التعليق خبخلف التيع. انظي: )هناي  املطلب:  (3)

-181، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /6/122،  وارترترترت  الطالتن: 7/40الشرترترترتي  الكتري: 
 (.6/238، النجم الوهاج: 12/244، عفاي  النتيه:  182
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. (2). وصي  الفااي أنه شي  يف  وازها ففال: "ال جيوز"(1)هو شي  يف صتتها أيضاً 
 وفيه مساةل:

 

فف  اختلش قول الشرترترترترترتافعي يف قال اإلمان: "إنا زا   الوصرترترترترترتي  حلل الثلث؛ ف ن أ ازها الو     (1)
الو      ، ال  رترترترترترترترتتيل إىل تنفي ها. ف ن أ ا الوصرترترترترترترترتي  الصاة  حلل الثلث؛ ففال يف قول: الوصرترترترترترترترتي  اطل 

ال يكون ما يتت ةونه حمدوال حلل حتفيق قصرترترترترترترترترترت  املوصرترترترترترترترترترتي، احتا وا إىل ابت اة هت  حلل شرترترترترترترترترترتيطها، و 
الوصرترترترترترترتي ، وال متنيا حليها، و رترترترترترترتتيل الوا ث فيه عسرترترترترترترتتيله لو ابت أ هت  مي غري تف   وصرترترترترترترتي . والفول 

أن الوصرترترترترترترترترترتي  الصاة  حلل الثلث منعف ة حلل الصرترترترترترترترترترتت ، ولكي لصومها ونفونها موقوف حلل  :الثاين
)هناي  املطلب:   انظي:   بع  االنعفا . اا الو   ، ف ن أ ازوها، نف  ، ولصمض. وإن   وها، ا ت  

،  7/42، الشرترتي  الكتري: 4/420، الو رترتيط: 901، التسرترتيط: الشرترتفع  إىل قسرترتم الصرترت قا /10/8
(. وامل هب أن 37-3/36، أ رترترترترترترتىن املطالب: 201-200املطلب العايل: : : أمن بي غالب /

،  4/78مغين احملترتاج: ، 22-7/21إ رتازة الو  رت  تنفيرت  فيكون شرترترترترترترترترترترترترترتي  لصون. انظي: )حتفرت  احملترتاج: 
 (.6/54هناي  احملتاج:  

، مغين احملترتاج: 6/240، النجم الوهرتاج: 201انظي: )املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب / (2)
4/78.) 
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األوىل: لو أوصرترترتل  ا يصي  حلل الثلث صرترترتتض يف الثلث، وي خييج حلل اخلخلف 
، ومي نظريه فيدا إنا (2)، ويف عخلن بعضرترترترترترترترترترترترترتهم ما ييفه م ذيجيه حليه(1) تفييق الصرترترترترترترترترترترترترتفف يف

 .(3)أوصل يية فيها ني
 
 

 

قال الشرتيك أبو إ رتتق يف تفييق الصرتفف : "إنا مجع يف التيع بن ما جيوز بيعه وما ال جيوز بيعه  (1)
غريه؛ ففيرته قوالن: أحرت مهرتا: تفيو الصرترترترترترترترترترترترترترتففرت  فيتطرتل التيع فيدرتا ال جيوز  عرتاحلي والعترت  وحترت ه وحترت  

ويصرتب فيدا جيوز؛ ألنه ليس إبطاله فيهدا لتطخلنه يف أح مها أبوىل مي تصرتتيته فيهدا لصرتتته يف 
أح مها فتطل محل أح مها حلل ا خي وبفيا حلل حكدهدا فصرترترترترترترترترتب فيدا جيوز وبطل فيدا ال جيوز.  

(. وانظي تفصرترترترترترترتيل الفول 2/24ال تفيو فيتطل العف  فيهدا". )امله ب:  والفول الثاين أن الصرترترترترترترتفف 
،  4/138، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 5/143، التيرتان: 5/312يف تفييق الصرترترترترترترترترترترترترترتففرت  يف: )هنرتايرت  املطلرتب: 

 (.4/323، حتف  احملتاج:  2/42، أ ىن املطالب: 3/422،  وا  الطالتن: 9/379اجملدو : 
وجيية يف املسرترتأل  و ه: أن الوصرترتي  تتطل يف الثلث أيضرترتاً؛ ألن املتويل حكل   قال ابي اليفع : " (2)

وي يصرترترتتب الوصرترترتي  للوا ث: إن الوصرترترتي  لري ني تتطل؛   ،ا إنا أوصرترترتل بثلثه لوا  ه وأل نيو ها فيد
 نيجي احتدااًل؛ وأشا  إليه التن ، أن الصيغ  مجعض حخلالً وحياماً إىل  نظياً  ؛بناة حلل تفييق الصفف 

وإنا  ي  ه ا الو ه    قال: وفيه نظي. ،ييه ح ن التطخلن يف نصرترترترترتيب األ نيألنه حكل حي شرترترترترت 
و ب  يالنه هنا؛ ألن األصرترترتتاب حي آخيهم  علوا الوصرترترتي  الصاة  حي الثلث يف حق األ ني   ت  
)عفاي   .حلل ح   رترترترترترترترترترترتواة يف الصرترترترترترترترترترترتت  والفسرترترترترترترترترترترتا  يف الوصرترترترترترترترترترترتي  للوا ث واأل ني لوصرترترترترترترترترترترتي  للوا ثوا

 (.12/165النتيه:
 .307 انظي:   (3)
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وأما الوصي  الصاة  حليه، ف ن ي يكي للدوصي وا ث خا  فهي غري الزم  حلل 
 املصرترترتلت . وحلل امل هب هل لإلمان إ از،ا إنا  أ  (2)، وفيه و ه: أهنا تلصن(1)امل هب

حىت يفت. لرترترته،  ينتنيرترترتان حلل أنرترترته هرترترتل ينصل منصلرترترت  الوا ث اخلرترترتا  (3)فيهرترترتا؟ فيرترترته و هرترترتان

 

، هناي  244، التتد : الوصرترترترترترترترترترترترترترتاال/2/340، امله ب: 140، التنتيه:  8/195انظي: )احلاوي:  (1)
،  وارترترترت   7/23، الشرترترترتي  الكتري:  904، التسرترترترتيط: الشرترترترتفع  إىل قسرترترترتم الصرترترترت قا /10/10املطلب: 
،  3/33، أ رترترترترترترترترترترترترترتىن املطرتالرتب: 6/242، النجم الوهرتاج: 12/163، عفرتايرت  النتيرته:  6/108الطرتالتن: 

 (.6/54، هناي  احملتاج: 4/78، مغين احملتاج:  7/21حتف  احملتاج:  
،  وارترت  الطالتن: 7/24نفله اليافعي والنووي حي أ  حاصرترتم العتا ي. انظي: )الشرترتي  الكتري:  (2)
(. قال أبو  رترترتع  اهليوي يف شرترترتي  أ ب الفضرترترتاة: "وإنا  12/164(. وانظي: )عفاي  النتيه:  6/109
 يكي له وا ث فأوصرترترتل يديع املال صرترترتتض الوصرترترتي  يف أح  الو هن". )اإلشرترترتياف حلل غوام. ي

 (.  2/1138احلكوما : 
، الشرترترتي  الكتري: 904/التسرترترتيط: الشرترترتفع  إىل قسرترترتم الصرترترت قا ، 245انظي: )التتد : الوصرترترتاال/ (3)
واملعتد  يف امل هب ح ن صرترترترترترترترترترترتت    (.12/164، عفاي  النتيه:  6/109،  وارترترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/24

، حتفرت  احملترتاج: 6/108،  وارترترترترترترترترترترترترترت  الطرتالتن: 7/23إ رتازة اإلمرتان ففرت  أطلق يف: )الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 
( أن الوصرترترترترترترترترترترتي   ا يصي  حلل الثلث ملي ال وا ث  6/54، هناي  احملتاج: 4/78، مغين احملتاج: 7/21

ون أنه ال تصرترترترترترترترترترتب إ ازة اإلمان، وأنه ال له اطل ؛ ألنه ال ميص هلا واملال للدسرترترترترترترترترترتلدن. فيظهي أهنم يي 
 ينصل منصل  الوا ث املعن يف ه ه املسأل ؛ ألن احلق للدسلدن وهم غري معينن. 
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، و صن (3)واإلمان (2)، واألظهي حن  الفاارترترتي(1)ويصوج موليته مي غري عشة؟ فيه و هان
. و عل اإلمان اخلخلف مفيحاً حلل أن الوصرترترترتي  الصاة  يف حق (4)به اليوالين: أن له نلك 

مي له وا ث خا  صرترترترتتيت ، موقوف  حلل اإل ازة، وأهنا تنفي ، أما إنا قلنا تلك اطل  

 

قرت  نصلوه منصلترته فيدرتا لو ي يكي للدفرت وف  ؟ اإلمرتان هرتل يلتق الويل اخلرتا  قرتال الص عشرترترترترترترترترترترترترترتي: " (1)
ة الفصرترترتا . وهل له العفو إىل امليض وا ث خا ، ف نه يفيم احل  حلل األصرترترتب، وع لك يف ا رترترتتيفا

ال ي  عالوا ث؟ و هان: أصرترترترترترترتتهدا نعم. وع لك يف اال رترترترترترترتتلتاو، إنا ي يكي له وا ث معن وعأنه  
". بناة حلل الفول بتو يث بيض املال، ويتجه مثله يف إ ازة اإلمان وصرترترترترترترترترترترترترترتي  مي أوصرترترترترترترترترترترترترترتل بكل ماله

وشرترترترترترترترترترترترترترتهرترترتاب الرترترت يي اليملي: (. لكي قرترترتال ابي حجي اهليتدي 1/202)املنثو  يف الفواحرترترت  الففهيرترترت : 
،  7/15"واإلمرتان تتعرت   إ رتازترته  رتا زا  حلل الثلرتث؛ ألن احلق للدسرترترترترترترترترترترترترترتلدن". انظي: )حتفرت  احملترتاج: 

الفاح ة الثاني  والثخل ون: الوالي  اخلاصرترترت  أقو  مي الوالي  (. وقال السرترترتيوطي: "6/49هناي  احملتاج:  
اخلا  أن يصو ها   يته. ولو أننض للويلالفااي مع و و  الويل اخلا  وأهل وهل ا ال يتصيف العام 

وللويل اخلا  ا رتتيفاة الفصرتا ، والعفو . صرتب، أو للتاعم. ي يصرتب يف األصرتب بغري عشة ففعل.
(. وانظي: )املطلب العايل: 154". )األشرترترترتتاه والنظاةي:  حلل ال ي ، ومار، وليس لإلمان العفو مارً 

 (.196: : أمن بي غالب /
وإن قلنا: اإل ازة مي الوا ث تنفي  للوصرترتي ، فف  اختلش  واب الفاارترتي   : "قال إمان احليمن (2)

يف ه ا ففال مية: إن وافق التنفي  املصرتلت ، ي يتع  أن جيوز لإلمان التنفي ، ويكون شرتي  املصرتلت   
".  املنصل يف ه ا املفان  ثاب  اليارترتا مي الوا ث، وقال مية: ال جييص اإلمان وال يتصرترتو  اإل ازة يف ه ه 

  : أهنرترتا تنفرترت  إب رترتازترترته؛وقرترت  حكل املتويل و هرترتا آخي (. وقرترتال ابي اليفعرترت : "10/10)هنرترتايرترت  املطلرترتب: 
مع حكايته و ه  ،وق   عل الفاارترتي احلسرترتن ه ا الو ه األظهي. إقام  لإلمان مفان الوا ث اخلا 

تنف  إب ازة (. وقال أيضرترترتاً: "والفاارترترتي حسرترترتن قال: إن نلك هل 12/164". )عفاي  النتيه:  املنع 
 (.195اإلمان أن ال؟ فيه و هان، أظهيمها النفون". )املطلب العايل: : : أمن بي غالب /

 (.11-10/10انظي: )هناي  املطلب:  (3)
قرتال اليوالين يف حليرت  املؤمي: "ولو أوصرترترترترترترترترترترترترترتل مي ال وا ث لرته يديع مرتالرته؛ ال جيوز الصال ة حلل  (4)

 (.  139ؤمي واختيا  املوقي: الوقش إىل هناي  النففا /الثلث إال أن جييصها اإلمان".)حلي  امل
". )عفرتايرت  مفرتان الوا ث اخلرتا  هإقرتامرت  لرت  ة اإلمرتان؛ صن يف التتي: أهنرتا تنفرت  إب رتاز قرتال ابي اليفعرت : "

اقتصي يف التتي". )املطلب العايل:  -أي حلل ه ا الو ه-(. وقال أيضاً: "وحليه 12/164النتيه:  
 .امل هب لكي ي أ  ه يف في (.195غالب /: : أمن بي  
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فكرت ا هرت ه. قرتال: "أمرتا إنا  علنرتا اإل رتازة ابترت اة حطيرت ؛ فيجوز صرترترترترترترترترترترترترترتيفهرتا إليرته قطعرتاً، إنا 
وصرترترترترتي  مي ال وا ث له خا  مي   . وأغيب الفاارترترترترتي فتكل: "أن(1)اقتضرترترترترتته املصرترترترترتلت "

املسرترتلدن، ال تصرترتب ألح  مي املسرترتلدن مطلفاً؛ حلل قولنا ماله مو وث للدسرترتلدن، وأن 

 

  ملسرترترترتأل  تسرترترترتتن  حن ر إىل أن الصرترترترتيفوحفيف  ه ه احيسرترترترتي إييا  عخلن اإلمان عامخًل يف نلك: " (1)
  إىل املصرترترترترترترتا   رترترترترترترتتيله  رترترترترترترتتيل التو يث، وق  قي ر ه ا يف األ رترترترترترترتاليب. فلو أوصرترترترترترترتل مي ليس له وا ث

اة ، ف ن  علنا اإل ازة مي الوا ث اخلا  ابت اة  خا ، وزا ، فلو أ ا  اإلمان أن جييص وصيته يف الص 
واملصلت    حطي ، فخل معىن له مي الوا ث، فدا الظي اإلمان؟ ولكي اإلمان إن أ ا  حلل حكم النظي

 صيف الصاة  إىل تلك املصا ف، ي مينع نلك.  ئأن يتت  
ففال  وإن قلنا: اإل ازة مي الوا ث تنفي  للوصرترترترترترترترترترتي ، فف  اختلش  واب الفاارترترترترترترترترترتي يف ه ا

مية: إن وافق التنفي  املصرتلت ، ي يتع  أن جيوز لإلمان التنفي ، ويكون شرتي  املصرتلت  يف ه ا املفان 
  ثاب  الياا مي الوا ث، وقال مية: ال جييص اإلمان وال يتصو  اإل ازة يف ه ه املنصل .

ه حسرترترترتم وإن قلنا: اإل ازة مي الوا ث اخلا  تنفي ، ف ن و وه املصرترترترتا  ال تنضرترترترتتط، فالو 
الترتاب، وقطع أ ي الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت  الصاةرت  الكليرت ؛ فرت ن التنفيرت  مي الوا ث موقوف حلل إ ا ترته وهرت ا هو  
املعهو  يف إ ازة العفو  املوقوف  حلل  ارتا اجمليصيي، فأما ما يتوقش حلل املصرتلت  وال ارتتط هلا، فخل  

  ويص التنفي  حلل حسب املصلت .  ولعل الظاهر ،يتجه فيها التنفي . واملسأل  حمتدل 
أال تتصرترترترترترترتو  مصرترترترترترترتلت  أوىل  ا  :  إنا  يينا حلل  واز التنفي ، فيتصرترترترترترترتو  حالتان: إح امها

اشرترترترترترترترترترترترتتدلض الوصرترترترترترترترترترترترتي  حليه، ف ن عان ع لك، فخل حا   إىل التنفي ، ولكي ال ب  وأن يظهي لإلمان  
نلك، وه ا ع ظها  الفضرترترترترترترترترتاة حن  قيان ما يو ته؛ إن ليس الفضرترترترترترترترترتاة حن ر مو تا أميا حلل  رترترترترترترترترتتيل  

اإلمان لوال الوصرتي  يتيري حن   أن يتصرتو  مصرتلت  ثا ل ما أوصرتل به، وعان   :االبت اة. واحلال  الثاني 
ثا ل اقها  يف صرترترتيف ه ا املال إىل أيتها شرترترتاة، ف نا تصرترترتو  مي املسرترترتأل  ع لك، فهل يتعن حلل 
اإلمان التنفي ؟ أن له نف. تلك الوصرترترترترترتي ،   هو حلل نظيه يف تعين اقها ؟ ه ا فيه تي   يسرترترترترترتتق  

 إىل الفهم.
 (.11-10/10)هناي  املطلب:  ."العلم حن  هللا تعاىلالفطع بي  األمي إىل  أي اإلمان. و   والوجه:
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، واملشرتهو  (1)الوصرتي  للوا ث اطل . وأنه ال جيوز صرتيف مال ه ا إنا قُتل لفاتله املسرتلم"
 . (2)وإن قلنا يي ه املسلدونخخلفه 

. فرت ن قلنرتا أهنرتا (3)بطخلن الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت  قوالن تفرت مرتاوإن عرتان لرته وا ث خرتا ؛ ففي 
اطل ، ف ن فيارترتض إ ازة عانض ابت اة ثليك يشرترت   فيها شرترتيو  اهلت ؛ فتفتفي إىل قتول 

وحكل الفاارتي حي األصرتتاب أنه - السرتابقيف ملس اإل ازة، وال يكفي قتول الوصرتي   
. وهل حتصل بلفظ (4)وإىل الفت.، وللدجيص الي و  قتله -ال حتتاج إىل قتول، وخالفهم

 (5)اإل رترتازة أن ال برترت  مي لفظ التدليرترتك والعتق إن عرترتان املوصرترترترترترترترترترترترترترتل برترته حتفرترتاً؟ فيرترته و هرترتان
 

،  12/165، عفرتايرت  النتيرته: 198انظي النفرتل حنرته يف: )املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب / (1)
 (.6/231النجم الوهاج: 

: أن مي ال وا ث له لو أوصرترترترترترترترترترتل يديع ماله صرترترترترترترترترترتتض يف الثلث 319عدا تف ن يف صرترترترترترترترترترتفت    (2)
 وبطلض فيدا زا  حليه.

 .279أي يف بطخلن الوصي  الصاة  حلل الثلث قوالن. وق  تف ن صفت :  (3)
،  8/157، التيرترتان: 5/65، التهرترت يرترتب: 9-10/8هنرترتايرترت  املطلرترتب: ، 8/195احلرترتاوي: انظي: ) (4)

،  وارترترت   7/25، الشرترترتي  الكتري:  4/420، الو رترترتيط:  902/التسرترترتيط: الشرترترتفع  إىل قسرترترتم الصرترترت قا 
(. وانظي يف النفرترتل  6/241، النجم الوهرترتاج: 166-12/165، عفرترتايرترت  النتيرترته: 6/109الطرترتالتن: 

(. حيث قال ابي اليفع : "قال الفاارتي 209حي الفاارتي: )املطلب العايل: : : أمن يي غالب /
حسرترترترترتن حن  الكخلن يف الوصرترترترترتي  للوا ث: قال األصرترترترترتتاب: وإنا اعتفينا اإل ازة حلل ما حليه يفي  

 ج إىل قتول املترب  حليه، عاهلت   واة".فخل يفتفي إىل لفظ الفتول. وحن ي: و ب أن حيتا 
 فيرترته ؟إنا عرترتان املوصرترترترترترترترترترترترترترتل برترته العتق وهرترتل يعترب لفظ التدليرترتك، ولفظ اإلحترترتاو قرترتال اليافعي: " (5)

و هرترترترتان: أحرترترترت مهرترترترتا: ال، برترترترتل يكفي لفظ اإل رترترترتازة، لظرترترترتاهي اخلرب. وأظهيمهرترترترتا: نعم، وال يكفي لفظ 
 (.7/25)الشي  الكتري:  ". ازهاإل ازة عدا لو تصيف تصيفا فا  ا مي بيع، أو هت ،   أ

هرتل تتم العطيرت  يف الصاةرت  حلل الثلرتث بلفظ اإل رتازة؟ ، إن قلنرتا: اإل رتازة ابترت اة حطيرت  وقرتال اإلمرتان: "
، واإل ازة تشرترترترترترترترترترترترترترتعي  ال تصرترترترترترترترترترترترترترتب العطيرت ؛ ف هنا متترت أة حكدرتاً  :لل و هن حلل ه ا الفول: أح مهافع

أهنا تصرترترترترترترترترترترترترتب؛ ف ن العطي  وإن عانض متت أة، فلها تعلق  ا   :والو ه الثاينبتنفي  الوصرترترترترترترترترترترترترتي  املتف م . 
تف ن، والعتا ة صرترترتاحل  لتتصرترترتيل الغيض. وه ا اخلخلف مأخون مي أصرترترتل قي ره ميا ا، وهو االحتتا  

-237)التتدرترت : الوصرترترترترترترترترترترترترترترترتاال/(. وانظي: 10/9)هنرترتايرترت  املطلرترتب:  ."املعىن أن اللفظ يف أمثرترتال نلرترتك
، التسرترترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترترترترترتم  2/844، الشرترترترترترترترترترتامل: الفياض إىل هناي  قسرترترترترترترترترترتم الصرترترترترترترترترترت قا :238
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. وإن عانض (1)عالو هن فيدا إنا قال املفا ض بع  الفسرترترترترترترترترترترترترتك أقي تك حلل ما مضرترترترترترترترترترترترترتل
. ولو خلش (2)الوصرترترترترتي  حتفاً فوالة الصاة  للدجيصيي نعو هم وإر هم فسرترترترترتب حصرترترترترتصرترترترترتهم

 . (4)وأاها، وق  أوصل هلا، فأ از الوصي  أبوها عان له الي و  (3):حده زو ته ابن  
؛ ف ن   ها الوا ث بطلض، وإن أ ازها (5)وإن قلنا أهنا صرترترترترترترتتيت ، وهو األصرترترترترترترتب

غري قتول الوصرترترترترتي ، وال تتوقش حلل الفت.، وليس له  عانض تنفي اً، فخل تفتفي إىل قتول  
  و  قتلرترترته، وتنفرترترت  بلفظ اإل رترترتازة قطعرترترتاً، وال يثترترترتض لريب الي و ، ويكون الوالة علرترترته 

 

،  207-206، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /6/109،  وا  الطالتن: 902الص قا /
 (.   12/166عفاي  النتيه:  

،  45-6/44ري: ، الشرترترترترترترترترترترتي  الكت4/129، الو رترترترترترترترترترترتيط: 490-7/489انظي: )هناي  املطلب:  (1)
 (.208: : أمن بي غالب /، املطلب العايل: 5/143 وا  الطالتن: 

هرت ا تفييع حلل أن اإل رتازة ابترت اة حطيرت  فيكون الوالة يف الفرت   اخلرتا ج مي الثلرتث للديرتض، أمرتا   (2)
 الف   الصاة  حلل الثلث فيكون الوالة للو    نعو اً وإرثً فسرتب ا رتتتفاقهم. ف نا أوصرتل بعتق حت 
ال مرتال لرته غريه، فرتأ رتاز الوا ث، فرتالوالة يف الثلثن للوا ث، والوالة يف الثلرتث للدو وث؛ فرت ر  عرتل 

، الشرترترترترترترترترترتامل: الفياض إىل 239-238الوا ث معت فاً للثلثن حلل االبت اة. انظي: )التتد : الوصرترترترترترترترترترتاال/
:  ، الشرترترترترترترتي  الكتري66-5/65، الته يب: 10/9، هناي  املطلب: 2/844هناي  قسرترترترترترترتم الصرترترترترترترت قا :

 (.208-207، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /6/109،  وا  الطالتن: 7/25-26
  ، وهو الصواب. يفيف األصل: )حدها(، واملثتض   (3)

أي لرترترته الي و  إن  علنرترترتا اإل رترترتازة ابترترترت اة حطيرترترت ، أمرترترتا إن  علنرترترتاه تنفيرترترت  فخل   و  لرترترته. انظي:  (4) 
 (.  6/109  الطالتن: ،  وا7/25، الشي  الكتري: 431)التتد : الوصاال/

، هنرترترتايرترترت   4/78، مغين احملترترترتاج. 7/21، حتفرترترت  احملترترترتاج: 190وهو املرترترت هرترترتب. انظي: )املنهرترترتاج:  (5)
 (.6/54احملتاج: 
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: أنه حيتدل أن يكون (2). وحي ابي اللتان(1)للدو ث؛ يي ه ال عو  مي حصرترترترترترترتتاته خاصرترترترترترترت 
وتظهي فرترتاةرترت ة الوالة إنا عرترتان الوا ث . (3)الوالة للديرترتض وإن  علنرترتا اإل رترتازة ابترترت اة حطيرترت 

إنا عان موىل عل منهدا غري موىل ا خي، وع ا احلكم لو  ص العتق  (4)ابناً واح اً :فيدا 

 

،  9-10/8، هناي  املطلب: 239-238و 236التتد : الوصرترترترترترتاال/، 8/195انظي: )احلاوي:  (1)
،  وارترترترترترترترترت  26-7/25الكتري: ، الشرترترترترترترترترتي  6/157، التيان: 5/65، الته يب: 4/521الو رترترترترترترترترتيط: 
، النجم الوهرتاج: 211- 210، املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب /110-6/109الطرتالتن: 

6/241.) 
هو: حمد  بي حت  هللا بي احلسرترترترتي، أبو احلسرترترترتن التصرترترترتيي، املعيوف ابي اللتان الفيارترترترتي، إمان   (2)

ه. )انظي: ات يك 402 رترترترترترترتن :  الفيارترترترترترترتين يف ا فاو، صرترترترترترترتنش عتتاً يف الفياة. منها: "اإلجياز" تويف
 (.17/217، السري: 9/49اإل خلن: 

قال اليافعي: حكل األ رترترترترترترترترترتتان أ  منصرترترترترترترترترترتو  احتداالً حي بع. األصرترترترترترترترترترتتاب: أن الوالة يكون   (3)
حلل الفولن مجيعاً. وينسرترترترترترترترترترترترترترتب ه ا الو ه البي اللتان". )الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري:   -أي للدو ث-للديض 

وانظي: )التيان:   (.6/110: وارترترترترترترترترترترترت  الطالتن(. وقال النووي: "وهو شرترترترترترترترترترترترتان ارترترترترترترترترترترترتعيش". )  7/26
(. وي أقش حلل 12/166، عفرتايرت  النتيرته: 212، املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب /8/158

 عخلن ابي اللتان يف عتابه اإلجياز.
 يف األصل: )وما(، واملثتض مي  ، وهو الصواب. (4)
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. ولو مرتا  العترت  قترتل املوصرترترترترترترترترترترترترترتي؛ فيدو  حياً أو  قيفرتاً أو اخلرتا ج مي (1)يف ميض موترته
 . (3)فيه أو ه أتيت يف العتق إن شاة هللا (2)الثلث خاص  حي؟

والثلث ال ي تنف  فيه الوصرترترترتي ، هو  لث الفاارترترترتل حي مؤن   هيصه، وقضرترترترتاة  ينه 
ب  ي  اب  إنسرترترتان وقعض   /ب 39:إن عان،  رترترتواة و   يف حياته، أو     بع  موته؛ 

يف بئي حفيها يف حمل ح وان بعرت  موته، فلو عان ال يي مسرترترترترترترترترترترترترترتتغيقاً ي تنفرت  الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت  يف 
لو أبيئ مي ال يي أو ترب  مترب  أب اةه. ولو شرترترترترترترترتية، لكي حيكم بصرترترترترترترترتتتها حىت ننف ها 

 . (4)     يي بع  موته وتنفي  وصااله؛ نفضض ولو عانض حتفاً 
 

غريه، أو أحتفه تنجيصاً يف ميض قال اإلمان: " ف ن قيل: إنا أوصل بعتق حت ، ال مال له   (1)
موته، وعان ال يي ه إال ابي واح ، ف نا نف  الوصي ، فهل إلااف  الوالة إىل امليض مصي  فاة ة، 

 والغيض مي الوالة، التو يث به، وال وا ث للديض إال ه ا الشيص الواح ؟
قلنرتا: تظهي فرتاةرت ة مرتا قلنرتاه فيرته إنا عرتان امليرتض معتفرتا لي رتل، والوا ث معتفرتا لي رتل آخي، فرت نا  ي  
التنفيرت  حلل مرتا نعيره، فرت نا مرتا  الوا ث،   مرتا  املعتق الرت ي نفرت  الوا ث العتق فيرته، وعرتان معتق 

ول، فدرتال املعتق  املو وث األول ومعتق هرت ا الوا ث حين اقين، فرت ن قلنرتا: الوالة علرته للدو وث األ
املوصرترترترتل بعتفه مصرترترترتيوف إىل معتق املوصرترترترتي، وإال فالثلث له والثلثان ملعتق الوا ث". )هناي  املطلب: 

10/9-10  .) 
ل التغوي: "ولو مرتا  العترت  قترتل مو  املعتق: مرتا   لثرته حياً حلل الصرترترترترترترترترترترترترترتتيب مي املرت هرتب؛  قرتا (2)

 ث، وي تو رت . وقيرتل: مرتا  علرته حياً؛  ألن نفون العتق يف الصال ة حلل الثلرتث موقوف حلل إ رتازة الوا
ألن ملك املعتق اتن حليه، وتصرترترترترترترتيفه فيه رف ، وال حق للوا ث يف    الصال ة حلل الثلث يف حياته".  

 (.6/110،  وا  الطالتن: 7/26وانظي: )الشي  الكتري:   (.5/66)الته يب: 
بفتو رترترتياي. وانظي:  /ب، نسرترترتي  متتش طو 83انظي: اقصة الثاين حشرترترتي مي امليطو ، لوح :  (3)

، عفاي  النتيه:  12/136،  وارترترترترت  الطالتن: 13/348، الشرترترترترتي  الكتري:  19/235)هناي  املطلب: 
(. و  ب ابي حجي اهليتدي أنرترترترته علرترترترته حي. )حتفرترترترت  10/490، النجم الوهرترترترتاج: 12/196-197

.  (6/462(. أمرترتا الشرترترترترترترترترترترترترترتيبيين في ب عون  لثرترته حيًا واقيرترته  قيق. )مغين احملترترتاج: 10/369احملترترتاج:
 (.8/390واليملي   ب أنه ميو   قيفاً عله. )هناي  احملتاج:  

، الته يب: 248-247، التتد : الوصرترترترترترترتاال/216و 135انظي: )التعليف  الكرب : الوصرترترترترترترتاال/  (4)
،  12/162، عفاي  النتيه:  123-6/122،  وارترترترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/41، الشرترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 5/111

 (.4/79، مغين احملتاج: 3/37، أ ىن املطالب: 243و 6/112النجم الوهاج: 
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، ( 1)وإإرترتا تعترب اإل رترتازة والي  بعرترت  املو ؛ فلو أ رترتازوا قتلرترته أو أننوا برترته ي يعترترت  برترته
اجمليص ق   . ويشرت   فيها أن يعيف (2)ولو أ ازوا بع ه وقتل الفسرتد  فالصرتتيب احتتا ها

ال عرت  وقرت   الصاةرت  حلل الثلرتث، فرت ن ي يعيف واحرت اً منهدرتا ي تصرترترترترترترترترترترترترترتب إن  علنرتاهرتا ابترت اة 
 . (4)، والصتيب أنه ال تصب(3)حطي ، وإن  علناها تنفي اً فهي عاإلبياة حي اجملهول

؛ قرتال يف األن: (5)ولو أ رتاز   قرتال ظننرترتض أن املرتال قليرترتل، فترترتان أعثي  رتا ظننرترتض
. قال األصرترترترترترترترترتتاب: إإا حيتاج إىل (6)وتنف  الوصرترترترترترترترترتي  يف الف   ال ي عان حتففه""حيلش 

اليدن إنا صرترترتا  املال بي  املوصرترترتل له، أما قتله فخل حيتاج إن  علناها ابت اة حطي ؛ إن ال 
. وقرترتال املرترتاو  ي واملتويل: نفونهرترتا يف الرترت ي حتففرترته متين حلل أن (7)تلصن اهلترترت  إال الفت.

 

،  140، التنتيرترته: 8/228، احلرتاوي: 115-4/114، األن: 239انظي: )التتدرترت : الوصرترترترترترترترترترترترترترترتاال/ (1)
،  12/167، عفاي  النتيه:  6/110،  وارترترترترترترت  الطالتن: 7/26، الشرترترترترترترتي  الكتري: 2/241امله ب: 

 (.16-7/15، هناي  احملتاج: 3/33أ ىن املطالب: 
ان أبو منصرترترترترترترترترترترتو : يف تنصيلها منصل  اإل ازة قتل املو  قوالن خمي ان  قال األ رترترترترترترترترترترتت قال اليافعي: " (2)

، عفاي  6/110(. وانظي: ) وارت  الطالتن: 7/26)الشرتي  الكتري:  ."لريصرتتاب، والظاهي لصومها
 (.3/33، أ ىن املطالب: 12/167النتيه:  

،  845-2/844، الشرترترتامل: الفياض إىل هناي  قسرترترتم الصرترترت قا /240انظي: )التتد : الوصرترترتاال/ (3)
 (.6/242، النجم الوهاج: 6/110،  وا  الطالتن: 7/26، الشي  الكتري: 5/65الته يب: 

، هنرترتايرترت  احملترترتاج: 74-4/73، مغين احملترترتاج: 22و 7/15هو املرترت هرترتب. انظي: )حتفرترت  احملترترتاج:  (4)
6/50.) 

الوا ث بلفظ ه فيجيص  ،صرترتو ة املسرترتأل : أن يوصرترتي   ل لشرترتيص بنصرترتش ماله قال ابي اليفع : " (5)
فيكون ما أ صته  -مثخلً -    يفول بع  نلك: ظننض أن ال ع   ت  آالف  ينا   ،اإل ازة بع  املو 

". وي أ ض ب لك ،وق  ظهي يل أن ال ع   رترترترتتون ألفاً؛ فيكون الصاة  حلل الثلث حشرترترترتية آالف ،ألفاً 
 (.12/167)عفاي  النتيه:  

الوصرترترترترترترترترترترتي   شرترترترترترترترترترترتا  أي بغري معن. انظي: "حتف   (. وه ا هو امل هب إن عانض 4/116األن: ) (6)
 (.6/55، هناي  احملتاج:  4/74، مغين احملتاج: 7/22احملتاج: 

،  وارترترت  7/27، الشرترترتي  الكتري: 2/845انظي: )الشرترترتامل: الفياض إىل هناي  قسرترترتم الصرترترت قا / (7)
 (.111-6/110الطالتن: 
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. وحكل (1)ما إنا  علناها ابت اة حطي ؛ ف نا حلش بطل الكل للجهال اإل ازة تنفي ، أ
الفاارتي و هاً: أهنا ال تصرتب مطلفاً، وقال: "إنه  ا   فيدا إنا أبيأ حي مهول، وال تصرتب 

. قرترترتال املرترترتاو  ي: "وعرترترت ا إنا قرترترتال عنرترترتض أظي أال  يي حليرترترته، فترترترتان (2)يف الفرترترت   املعلون"
املوصرترتل له بين  أن الوا ث عان يعيف ق   ال ع  حن  اإل ازة؛ ف ن . ولو أقان (3)خخلفه"

 .(4) علناها تنفي اً لصمض، وإن  علناها ابت اة حطي ؛ ف ن حصل الفت. لصمض وإال فخل
ولو أوصرترترترتل بعت  معن، فأ از الوا ث،   قال: ظننض أن املال عثري والعت  خييج 

 يي ي أحلم برته، أو تتن يل أن بع. املرتال مي  لثرته، وقرت  ان أنرته ال خييج منرته، أو ظهي 
، وإن  علنرتاهرتا تنفيرت  ففوالن: أحرت مهرتا: (5)تلش؛ فرت ن قلنرتا اإل رتازة ابترت اة حطيرت  صرترترترترترترترترترترترترترتب

، وهو مرترتا أو  ه (7)عدرترتا مي  (6)تصرترترترترترترترترترترترترترتب للعلم العترترت ، والثرترتاين: حيلش وال يلصن إال الثلرترتث
 .(8)املتويل

 فرع

 

 (.242-241(. التتد : )الوصاال/8/214احلاوي: ) (1)
 (.12/168: )عفاي  النتيه:  يف لنفل حنهانظي ا (2)
 (.8/214احلاوي: ) (3)
، الشرترترتي  2/845، الشرترترتامل: الفياض إىل هناي  قسرترترتم الصرترترت قا /242انظي: )التتد : الوصرترترتاال/ (4)

 (.4/74، مغين احملتاج: 12/168، عفاي  النتيه:  6/111،  وا  الطالتن: 7/27الكتري: 
أن يكون املوصرترترتل -قال املتويل: "ألن العت  معلون واقهال  يف غريه، خبخلف املسرترترتأل  اليت قتلها  (5)

 (.  243ألن اقهال  فيدا أ از فيه الوصي ". )التتد : الوصاال/ -به مشاحاً أي غري معن
، التهرت يرتب:  2/845، الشرترترترترترترترترترترترترترترتامرتل: 2/241، املهرت ب: 140، التنتيرته: 4/116انظي: )األن:  (6)
، أ رترتىن 169-12/168، عفاي  النتيه:  6/111،  وارترت  الطالتن: 7/27لشرترتي  الكتري: ، ا5/65

(. واملرت هرتب أنرته ال يفترترتل قول الو  رت  وإ رتاز،م صرترترترترترترترترترترترترترتتيترترت . انظي: )حتفرترت  احملترترتاج:  3/33املطرترتالرتب: 
 (.6/55، هناي  احملتاج: 4/74، مغين احملتاج: 7/22

 يف الصفت  السابف  وب اي  ه ه الصفت . ؛يف املسأل  السابف  فيدا إنا عان املوصل به مشاحاً  (7)
حيث اقتصرتي حلل الفول الثاين ففال: "وإن قلنا اإل ازة تنفي  وصرتي ؛ فالوصرتي  يف الثلث رف ة  (8)

 (.  244ويف الصال ة الفول قوله مع ميينه". )التتد : الوصاال/
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احملجو  حليرترته لصرترترترترترترترترترترترترترتغي أو  نون أو إإرترتا تصرترترترترترترترترترترترترترتب اإل رترتازة مي أهرترتل الترب ،  ون 
، وليس لوليهم اإل ازة. وال يضرترترترترترترترترترترترترترتدي اإل ازة إال أن يُفت. فيضرترترترترترترترترترترترترترتدي ما (1): رترترترترترترترترترترترترترتفه 
   .(2):أقتضه 

الثرتانيرت : يف وقرتض احتترتا  الفيدرت  إلخياج الثلرتث و هرتان: أحرت مهرتا: يون الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت ، 
شرترترترترترترترترترتيئاً يون أصرترترترترترترترترترتتهدا: يون املو ، ومنهم مي قطع به، و عل اخلخلف فيدا إنا ي ميلك 

. وفيرته و رته ثلرتث: أن االحتترتا  اليون الرت ي حيكم للديرتض (3)الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت     رت   لرته مرتال
 لكه وإن ح ث بع  املو ؛ بناًة حلل أنه إنا نصرترتب شرترتتك ، فوقع فيها صرترتي  بع  موته 

 . (4)يكون له تفضل منه  يونه، وتنف  وصااله
الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت ، أو هلرتك املو و  حنرت ه   وتظهي فرتاةرت ة اخلخلف فيدرتا لو زا  مرتالرته بعرت  

اعتسرترترترترترتب مااًل، أو أوصرترترترترترتل  اة    هم مثخلً وال مال له   اعتسرترترترترترتب مااًل؛ فعلل األول ال 
. وحي الشيك (6)وحلل الثاين تتعلق -(5)وبه أفىت الفااي-تتعلق الوصي  امللك املتج   

 

 قط مي  .ا ما بن املعفوفن  (1)
الترب  أن يكون الغاً حاقخلً  اةص التصرترترترترترترتيف. وانظي   يف  : قتضرترترترترترترته. واملفصرترترترترترترتو  بكونه مي أهل (2)

،  7/15، حتف  احملتاج:  6/241، النجم الوهاج:  8/214، احلاوي:  4/116ه ا الفي  يف: )األن:  
 (.6/49، هناي  احملتاج:  4/73مغين احملتاج: 

، التهرت يرتب: 2/341، املهرت ب: 8/196، احلرتاوي: 178انظي: )التعليفرت  الكرب : الوصرترترترترترترترترترترترترترتاال/ (3)
، املطلرتب 6/122،  وارترترترترترترترترترترترترترت  الطرتالتن: 7/41، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 160-8/159، التيرتان: 5/96

،  243-6/242، النجم الوهرترتاج: 12/162، عفرترتايرترت  النتيرترته: 215العرترتايل: : : أمن بي غرترتالرترتب /
،  23-7/22(. واملرت هرتب أن االحتترتا  بيون املو . انظي: )حتفرت  احملترتاج: 3/37أ رترترترترترترترترترترترترترتىن املطرتالرتب: 

 (.6/55اي  احملتاج:  ، هن4/78مغين احملتاج: 
،  وارترترترترترترترترترترترترترترت  الطرتالتن: 6/314، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 11/222و 8/421انظي: )هنرتايرت  املطلرتب:  (4)
 (.216: : أمن بي غالب /، املطلب العايل: 5/371

 (.306انظي: )فتاو  الفااي حسن:   (5)
،  160-8/159، التيرترتان: 5/96، التهرترت يرترتب: 2/341، املهرترت ب: 8/196احلرترتاوي: انظي: ) (6)

،  216، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /6/122،  وارترترترترترت  الطالتن: 7/41الشرترترترترترتي  الكتري:  
 (3/37، أ ىن املطالب: 243-6/242، النجم الوهاج: 12/162عفاي  النتيه:  
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. (1)ا خلفه إليهأ  حلي: أن األصتاب ي خيتلفوا فيدا إنا أوصل بثلث ماله يف صيف م
، وهو  رتا  حلل الطييفرت  الفرتاطعرت . قرتال املرتاو  ي: (2)وعرت ا حكي حي الفرتاارترترترترترترترترترترترترترتي الطربي

 . (3)"وفيدا إنا أوصل بعت  مي حتي ه وال حت  له،   ملك حتي اً، هل يعطل أح ها؟"
 فرع

في  ثلث: له ابي وبنض، وقال: أوصرترترترترترتيض لفخلن بثلث مايل بع  نصرترترترترترتيب التنض مي     
أصرترترترتل ال ع . قال الفاارترترترتي: "املسرترترترتأل  مي  خل  ، وحتتاج إىل قسرترترترتد  السرترترترتهدن حلل  خل   

، فتضرترترترترترترترتيب  خل   يف  خل   تصرترترترترترترترتري تسرترترترترترترترتع : للتنض  خل  ، وللدوصرترترترترترترترتل له (4):ال تنفسرترترترترترترترتم 
. وقال األ رترترترتتان أبو منصرترترترتو : (5)حليه خاصرترترترت "  رترترترتهدان، ولخلبي أ بع ؛ في خل النفصرترترترتان

 .(6)"ي خله حليهدا معاً؛ لئخل يكون فيه تف   املرياث حلل الوصي "
  

 

ي خيتلش أصرترترترتتابنا أنه لو عان ميلك   مها، ففال: أوصرترترترتيض   عدا نفل اإلمان حنه حيث قال: "  (1)
، وما ، فثلث مجيع ما خلش مصرترترترترترتيوف إىل وصرترترترترترتيته.  مجاً  ايل، فيوله هللا تعاىل ماالً لفخلن بثلث م

)هناي  املطلب:   ."هك ا نعي الشرترترترترترترترترترترترترترتيك أبو حلي يف صرترترترترترترترترترترترترترتو ة الوفاو واخلخلف يف شرترترترترترترترترترترترترترتي  التلييص
 (.2/162، عفاي  النتيه:  216(. وانظي: )املطلب العايل: : : أمن بي غالب /11/158
 (.179عتاب الوصاال/  انظي: )التعليف  الكرب : (2)
 (.  8/196فتصب الوصي  احتتا اً فال املو  وال تصب احتتا اً فال الوصي . )احلاوي:  (3)
 زال ة يفتضيها السياو، وهي مثتت  يف فتاو  الفااي حسن.ما بن املعفوفن  (4)
 (.  305فتاو  الفااي حسن: )  (5)
 (.305حسن: : )فتاو  الفااي يف انظي النفل حنه (6)
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 فصل
الوصرترترترترترترترترترتاال علها معتربة يف الثلث،  رترترترترترترترترترتواة وقعض يف الصرترترترترترترترترترتت  أو يف امليض، وع ا 

. ومنه إقتاض املوهوب يف الصت  (1)ميض املو  الت بري، وع ا التربحا  علها املنجصة يف  
ميض ، وع ا لو حلق العتق يف الصرترترترتت  بصرترترترتف  ال تو   إال يف (2)يف امليض حلل امل هب

 .  (3)، ع    النفس يف احللقاملو  
ف ن املو  ق    وه ه الفاح ة تفتضرترترترترترترترترتي بيان  خل   أمو : امليض امليوف، والترب ؛

التربحرترتا   يفع فجرترترتأة يف ميض غري خموف، وتربحرترتاترترته فيرترترته عتربحرترتا  الصرترترترترترترترترترترترترترتتيب. وبيرترترتان 
 والتصيفا  احملسوب  مي الثلث، وبيان عيفي  احتساهبا إنا تع   .

 

عدا أن التربحا  املعلف  املو ، وهي الوصاال، معتربة مي الثلث،  واة أوصل  قال اليافعي: "و  (1)
". )الشرترتي   ، تعترب مي الثلثبه يف الصرترتت ، أو يف امليض؛ فك لك التربحا  املنجصة يف ميض املو 

احرت ة مي قواحرت  اب الوصرترترترترترترترترترترترترترتيرت ". )املطلرتب العرتايل: : : (. قرتال ابي اليفعرت : "هرت ه قرت 7/42الكتري: 
 (.230 -229أمن بي غالب /

، الشرترترترترترترترترترترترترترترترتامرترتل: الفياض إىل هنرترتايرترت  قسرترترترترترترترترترترترترترتم  8/319، احلرترتاوي: 4/107انظي هرترت ه الفرترتاحرترت ة: )األن: 
-904، التسرترترترترتيط: الشرترترترترتفع  إىل قسرترترترترتم الصرترترترترت قا /11/340، هناي  املطلب: 2/944الصرترترترترت قا /

، النجم  6/123،  وارت  الطالتن: 8/184، التيان: 5/97، الته يب:  4/421، الو رتيط: 905
 (.6/243الوهاج: 

أي إنا وهب يف الصرترترترترترترترترترترترترترتت  وأقت. يف امليض؛ عان عدا لو وهب يف امليض. انظي: املصرترترترترترترترترترترترترترتا     (2)
(. قال ابي اليفع :  6/56، هناي  احملتاج: 4/79، مغين احملتاج:  7/24السرترترترترترترتابف  مع: )حتف  احملتاج:  

هب يف أن اهلت  ال ثلك إال الفت.. أما إنا قلنا: ثلك العف ، والفت. يلصن  "وه ا تفييع حلل امل  
فيظهي أن يفرترتال: ال يعترب املوهوب مي الثلرترتث؛ ألن امللرترتك   -عدرترتا هو و رترته يف املرترت هرترتب-فكدهرترتا 

 (.231حصل يف الصت ، وال ي و   يف امليض التصامه". )املطلب العايل: : : أمن بي غالب /
،  201-12/200،  وارترترترت  الطالتن: 13/430، الشرترترترتي  الكتري: 8/413ب: انظي: )الته ي (3)

 (.6/481، مغين احملتاج: 10/389، حتف  احملتاج: 4/470، أ ىن املطالب: 4/443الت  يب: 



 

 

 
 

332 

 اجلواهر البحرية

وهو عل ميض خموف، يستع  اإلنسان بستته ملا بع  املو ،   .مرض املوتاألول: بيان  
و وها، ويلتتق به  /أ 40: اإلقتال حلل أحدال ا خية التوب ، والوصرترترترترترترترترترترترترترتي ، و   املظاي

 .(1)ألحوال اليت يف معناها
وامليض احلاصرترترترتل لإلنسرترترترتان إن انتهل إىل حال  يفطع فيها  وته يف احلال، عدا لو 
    شرترترترترترترترترترترترترترتيص بصرترترترترترترترترترترترترترتيه حنرت  النص ، أو بلغرتض اليو  احلنجية، أو قطع حلفومرته ومييئرته، أو قرتُ 

نصرتفن، أو شرتق بطنه وخي ض حشرتوته، أو غيو وهو ال حيسرتي السرتتاح ؛ ي يعترب عخلمه 
يف وصرترترترترترتي ، وال تصرترترترترترتيف، وال إ رترترترترترتخلن، وال توب ، وحيعته حيع  امل بو . وإن ي ينته إليها، 
ف ن ي ين   منه اهلخل ؛ فهو امليوف املفتضرتي احلجي يف التربحا ، وإن ن   منه؛ فليس 

 .(2) يوف، وصاحته عالصتيب
 فمن األمراض املخوفة: 

الرترت ن يف مجيع الترترت ن فينتفك، قرترتال   (3)الطرترتاحون، وهو نوحرترتان: أحرترت مهرترتا أن :يثو  
وتسرترترترترترترترتاقط حلده،  (5)، :متي أصرترترترترترترترتابه اعلض أحضرترترترترترترترتاؤه (4)اق اناملتويل: "وهو قييب مي 

 

، عفاي  النتيه:  4/42، الو رترترترترترترترترترتيط: 905انظي: )التسرترترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترترترترترتم الصرترترترترترترترترترت قا / (1)
(. وق  نعي امللش 6/61، هناي  احملتاج:  7/31:  ، حتف  احملتاج6/251، النجم الوهاج:  12/175

 .342بع. األحوال امللتف  امليض امليوف. انظي صفت : 
، الشرترترترترترترترترترترترتامل: الفياض إىل قسرترترترترترترترترترترترتم  8/319، احلاوي:  330انظي: )التعليف  الكرب : الوصرترترترترترترترترترترترتاال/ (2)

، التسرترترترتيط: الشرترترترتفع  إىل 11/340، هناي  املطلب: 2/346، امله ب: 946-2/945الصرترترترت قا /
،  وارترترت  الطالتن: 7/43، الشرترترتي  الكتري: 186-8/185، التيان:  906-905 قا /قسرترترتم الصرترترت 

6/123-124.) 
 األصل: يتو ن. واملثتض مي ) (، وهو الصواب.  يف  (3)
. واق ان: حل    يئ  تعفي األحضرترترترترترترترترترترتاة  ق ن الكسرترترترترترترترترترترتي أصرترترترترترترترترترترتل الشرترترترترترترترترترترتية واق ن الفتب الفطع ا (4)

مسي ب لك لتج ن األطياف وتفطعها. يفال: وتشرتنجها وتفيحها فتتسرتاقط منها األحضرتاة وتت،عل، و 
، مفرتاييس اللغرت : 5/1884، الصرترترترترترترترترترترترترترتترتا : 184 رتُ ن الي رتل فهو مرت ون. انظي: )مفرتاتيب العلون: 

 (.1/94، املصتا  املنري: 12/87، لسان العيب: 254، حتييي ألفاظ التنتيه:  1/439
 الصواب.ضاةه. واملثتض يف  ، وهو  حيف األصل: مي إصاب  عل أ (5)
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الت ن؛ فينتفك وحيدزي، وإن . الثاين: أن يثو  وينصرترترترترترترترتب إىل موارترترترترترترترتع مي (1)"وتفتل حا خلً 
، وهو يطفئ (3)املية الصرترترتفياة. ويفيب مي الطاحون هيجان (2)عان طيفاً خشرترترتي  رترترتفوطه

 .(4)الربو ة الغييصي ، وهيجان التلغم وهو يطفئ احليا ة الغييصي  ومها خموفان
، وهو أن تنعفرترترترترت  أخخل  الطعرترترترترتان يف بع. األمعرترترترترتاة فخل ينصل، الفولنجومنهرترترترترتا: 

 .(5)ويصع  بستته التيا  إىل ال ماص

 

 (.388-387التتد : )عتاب الوصاال/ (1)
  ،6/126،  وارترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/47انظي ه يي التفسرترترترترترترترترترترييي للطاحون يف: )الشرترترترترترترترترترتي  الكتري:  (2)

،  6/259، النجم الوهرتاج: 12/177، عفرتايرت  النتيرته: 247املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب /
، احلرتاوي: 4/113األمياض امليوفرت : )األن: (. وانظي عون الطرتاحون مي 3/38أ رترترترترترترترترترترترترترتىن املطرتالرتب: 

، التهرت يرتب:  4/421، الو رترترترترترترترترترترترترترتيط: 11/346، هنرتايرت  املطلرتب: 2/346، املهرت ب: 8/323-324
 (.8/190، التيان: 5/104

امليا : هن  تشرترتته الكيس الزق  الكت ، ذتصن فيها املا ة الصرترتفياة اليت تسرترتاح  حلل هضرترتم املوا    (3)
، الفرتاموس احمليط:  5/168، لسرترترترترترترترترترترترترترترتان العيب: 10/250ط األحظم: الرت هنيرت . انظي: )احملكم واحملي

 (.14/107، اتج العيوس: 872، الكليا : 474
  فهو يف يالته، وإن ي يتغري حفله، أو املحىت تغري حفله أو تغومي  رترتاو ه ال ن قال الشرترتافعي: " (4)

حرتالرته تلرتك خموف حليرته، وإن تطرتاول برته عرتان عرت لرتك، ومي  رترترترترترترترترترترترترترترتاو ه التلغم عرتان خموفرتا حليرته يف حرتال 
،  8/190، التيان:  5/104، الته يب: 8/323(. وانظي: )احلاوي: 4/113". )األن: مسرترترترترترترترترتاو ته

  -251املطلب العايل: : : أمن بي غالب /، 6/126،  وارترترترت  الطالتن: 7/46الشرترترترتي  الكتري: 
 (.4/84، مغين احملتاج: 252
،  وارترترترترترترترترترترترترترترترت  7/43الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري:  ،8/188التيرترتان: ، 2/624انظي: )الفرترتانون يف الطرترتب:  (5)

،  2/518، املصرترتتا  املنري: 12/177، عفاي  النتيه:  2/99، النظم املسرترتتع ب: 6/124الطالتن: 
 (.193مفالي  العلون يف احل و  والي ون: ، معجم 203الفاموس احمليط: 

،  2/346، املهرترترترترترت ب: 8/321، احلرترترترترترتاوي: 4/112وانظي عونرترترترترترته مي األمياض امليوفرترترترترترت : )األن: 
 (5/103، الته يب: 4/421الو يط:
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، وهي قيو  حت ث يف (1)نا  اخلاصرترترترترترترترترترترتية، ومساه الشرترترترترترترترترترترتافعي نا  اقنبومنها:  
الفلب تؤي أملاً شرترترترترترت ي اً، و  ا تنفتب فتصرترترترترترتل إىل قلته فيسرترترترترترتكي األي اطي اقنب قييتاً مي 

 .(3)، وع ا و ع اخلاصية، وع ا الفيو  اليت حت ث يف الص   والية (2)وميو  حفيته
. ومنها: اإل رترترترترترترترترترترترترتهال املتواتي، ف ن وقع يوماً أو يومن وي (4)ال اةم اليحافومنها:  

ي ن فليس  يوف، إال إنا انضرترترترترترترترترترترترترترتم إليه أح  أمو : أح ها: اميياو التطي فخل ميسرترترترترترترترترترترترترترتك 
: وهو أن خييج بشرترترترترترترترترترترترترترترترت ة زحريالطعرترتان وخييج غري مسرترترترترترترترترترترترترترتتتيرترتل، وثنيهرترتا: أن يكون معرترته 

، و  ا توهم خيوج عثري وهو قليل، (6)متفطعاً  ، أو تفطيع: وهو أن خييج ع لك (5)وو ع
 .(7)وثلثها: أن يعا له ومينعه النون، و ابعها: أن يكون معه  ن

 

 (.4/112انظي: )األن:  (1)
، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 8/188، التيرترتان: 187، مفرترتاتيب العلون: 11/84انظي: )،رترت يرترتب اللغرترت :  (2)
، املصرترترترتتا  2/99، النظم املسرترترترتتع ب: 12/187، عفاي  النتيه:  6/124وارترترترت  الطالتن: ،   7/44

 (.3/37، أ ىن املطالب: 1/110املنري: 
، النجم 2/948، الشرترترترترترترترترترترترتامل: الفياض إىل هناي  قسرترترترترترترترترترترترتم الصرترترترترترترترترترترترت قا /8/321انظي: )احلاوي:  (3)

 (.6/62، هناي  احملتاج:  4/83، مغين احملتاج: 6/254الوهاج: 
ما يصرتيب اإلنسرتان مي نلك. فهو   : ال ن ال ي خييج مي األنش. واألصرتل أن اليحافاليحاف (4)

، حتييي ألفاظ  4/1365، الصرترترترترترتتا : 2/210خيوج ال ن مي األنش بكثية. انظي: )، يب اللغ : 
 (.9/123، لسان العيب:  2/230، املصتا  املنري: 241التنتيه:  

، التنتيه:  322-8/321، احلاوي: 4/112. انظي: )األن: يويكون مي األمياض امليوف  إنا ا رترتتد
،  وارترترت   7/44، الشرترترتي  الكتري:  8/188، التيان:  5/104، الته يب: 4/421، الو رترترتيط: 141

 (.3/37، أ ىن املطالب: 6/254، النجم الوهاج: 12/176، عفاي  النتيه:  6/124الطالتن: 
، ، يب  1/510ري والصحا : ا رترترترترتتطخلو التطي مع التنفس بشرترترترترت ة. انظي: )مجهية اللغ : والصح (5)

 (.242، حتييي التنتيه:  3/222، احملكم واحمليط األحظم: 2/668، الصتا : 7/204اللغ : 
 أي: أن خييج بش ة وو ع مع تفطع لليا ج. (6)
، الشرترترترترترترتامل: 385-383، التتد : الوصرترترترترترترتاال/8/322، احلاوي: 113-4/112انظي: )األن:  (7)
،  وارترترترت  الطالتن: 7/44، الشرترترترتي  الكتري: 189-8/188، التيان: 5/104، الته يب: 2/949
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، وهو  اة يصرترترترترترترترترترترترترترتيرترتب اليةرترت ، وأيخرترت  الترترت ن منرترته يف النفصرترترترترترترترترترترترترترترترتان السرترترترترترترترترترترترترترترترتلومنهرترتا: 
، وثنيها: أن (2)مطلفاً ، وفيه  خل   أو ه: أشرترترترترترترترترترترترتتهها: أنه ليس  يوف (1)واالارترترترترترترترترترترترتطياب 

 .(4)، وثلثها: حكسه(3)انتهاةه خموف وابت اةه غري خموف
، (6)، و رترترترترترترترتتته غلت  اليطوب  والتلغم، وابت اؤه خموف و وامه غري خموف(5)الفاجلومنها:     

. قال الفاارترترترترترترترترتي: "ولو ا رترترترترترترترترتتدي (7)وقيل إن ا رترترترترترترترترتتدي مي غري ا تعامل فهو خموف وإال فخل
 

، النجم  12/176، عفرتايرت  النتيرته: 247 -243، املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب /6/124
 (.3/37، أ ىن املطالب: 256و 6/255الوهاج: 

، النظم  6/125،  وارترترترترترترترترترترترترترترت  الطرتالتن: 7/44: ، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري188انظي: )مفرتاتيب العلون:  (1)
 (.3/37، أ ىن املطالب: 6/255، النجم الوهاج: 1/286، املصتا  املنري:  2/100املستع ب: 

 (.8/190التيان: ، 8/246، خمتصي املصين: 381انظي ه ا الو ه: )التتد : الوصاال/ (2)
 (.  4/421، الو يط:  2/346، امله ب: 8/321انظي ه ا الو ه: )احلاوي:  (3)
(. وانظي هرترترت ه  5/104ابترترترت اؤه خموف وهنرترترتايترترترته ليس  يوف. انظي هرترترت ا الو رترترته: )التهرترترت يرترترتب:  (4)

املطلرترتب العرترتايل: : : أمن بي  ، 6/125،  وارترترترترترترترترترترترترترترت  الطرترتالتن: 7/45األو رترته: )الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 
(. واملرت هرتب الو رته األول 6/255، النجم الوهرتاج: 12/178، عفرتايرت  النتيرته:  249 -248غرتالرتب /

، هنرترتايرترت  احملترترتاج:  7/32، حتفرترت  احملترترتاج: 3/37انظي: )أ رترترترترترترترترترترترترترتىن املطرترتالرترتب:  انرترته ليس  يوف مطلفرترتاً.
6/62.) 

معيوف وهو ا رترترترترت خاة أح  اقانتن   اة  الفاجل: :  يب أتخ  اإلنسرترترترترتان فت هب بشرترترترترتفه. و الفاجل (5)
العلون:   انظي: )مفاتيب وق  فلج فخلن إنا نهب احلس واحليع  حي بع. أحضرترترترترترترترتاةه. ،مي اإلنسرترترترترترترترتان 

، النظم املستع ب: 7/432، احملكم واحمليط األحظم:  145، ففه اللغ :  1/325، الصتا : 186
وهو   (. قال الشرترتيك زعيال األنصرترتا ي: "2/480، املصرترتتا  املنري:  2/346، لسرترتان العيب: 2/100

فهو ا رترترترترترترترت خاة أي - حن  األطتاة: ا رترترترترترترترت خاة أح  شرترترترترترترترتفي الت ن طوال. وحن  الففهاة أحم مي نلك
 (.3/37و عان". )أ ىن املطالب: حض
، الته يب: 4/421، الو يط:  2/346، امله ب:  8/321، احلاوي:  4/113انظي: )األن:    (6)
، عفرتايرت  النتيرته:  6/125،  وارترترترترترترترترترترترترترترت  الطرتالتن: 7/45، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 8/190، التيرتان: 5/104
 (.4/84، مغين احملتاج: 6/255، النجم الوهاج: 12/178
، عفرتايرت  النتيرته:  6/125: ،  وارترترترترترترترترترترترترترترت  الطرتالتن7/45الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: ، 382انظي: )التتدرت :  (7)
 (..250، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /12/17
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نوحان:   الفاجلأن  (2). وحي ابي  او (1)التلغم وا رت خض األحضرتاة وحجص  فهو خموف"
واح  ت اخل به األحضرترترترترترترترتاة مي  طوب  أو بلغم فهو خموف، وآخي حيي  العضرترترترترترترترتو مي غري 

 .(3)ا  خاة منه فليس  يوف؛ ألنه يطول
وغريهرترتا. النو  األول: املطتفرترت ، وهي  (5)، وهي ارترترترترترترترترترترترترترتيان: مطتفرترت (4)احلدلومنهرترتا:      

، وفيه (6)ال اةد ؛ ف ن عانض محل يون أو  خل   فليسرترترتض خموف ، وإن زا   صرترترتا   خموف 
. الضرترترترترترترترترترتيب الثاين: غري املطتف ، وهي نسرترترترترترترترترترت  أنوا : (7)و ه: أهنا خموف  مي أول ح و ها

 

 ي أقش حليه فيدا اطلعض حليه مي املصا  . (1)
تلدي  هو: حمد  بي  او  بي حمد  ال او ي، أبو بكي، شرترترترتا   خمتصرترترترتي املصين، وهو الصرترترترتي الين  (2)

ه. )انظي: طتفا  427أ  بكي الففال، وحيف الصرترترترترترترترترتي الين نسرترترترترترترترترتت  إىل بيع العطي، تويف  رترترترترترترترترتن :  
 (.1/214، طتفا  الشافعي  البي قااي شهت :  4/148الشافعي  الكرب :  

 (.250املطلب العايل: : : أمن بي غالب /انظي النفل حنه يف: ) (3)
حيا ة غييت  تشرترترترترترترترترتتعل يف الفلب، وتنتث منه بتو رترترترترترترترترتط اليو  وال ن يف :  احلدل قال ابي الفيم: " (4)

)زا  املعا :   ."يضرترترترترترترترترتي األفعال الطتيعي  الشرترترترترترترترترتياين والعيوو إىل مجيع الت ن، فتشرترترترترترترترترتتعل فيه اشرترترترترترترترترتتعاالً 
 (  4/268(. وانظي: )احلاوي يف الطب: 4/24

املطتف : هي اليت ت ون ليخل وهنا ا، وال تيتفع، مأخونة مي تطابق الشرترترتية حلل الشرترترتية.   احلدل (5)
وتكون  مويرت  حتدي معهرتا العينرتان والو رته واألنرن ويكون معهرتا قلق وعيب. انظي: )مفرتاتيب العلون:  

، لسرترترترترترترترترترتان 271، حتييي ألفاظ التنتيه:  2/100، النظم املسرترترترترترترترترترتتع ب: 4/1512، الصرترترترترترترترترترتتا : 190
 (.26/58، اتج العيوس: 10/215العيب: 

التسيط: الشفع   ، ،  2/947/الشامل: الفياض إىل قسم الص قا  ،8/321انظي: )احلاوي:    (6)
،  6/125،  وارترترترت  الطالتن: 7/45، الشرترترترتي  الكتري: 8/187، التيان: 907/إىل قسرترترترتم الصرترترترت قا 

 (.3/37، ا ىن املطالب: 6/256النجم الوهاج: 
،  وارترترترترت  الطالتن: 7/45، الشرترترترترتي  الكتري:  5/103الته يب:  377الوصرترترترترتاال/التتد : انظي: ) (7)
وهرت ا اخلخلف  (. قرتال اليافعي: " 6/256، النجم الوهرتاج: 179-12/178، عفرتايرت  النتيرته:6/125

إنا عانض  -يعين مي امليض-ومي امليوف منه  )  :الشرترترترترترترترترترترترتافعي رشرترترترترترترترترترترترتئ مي االختخلف يف قياةة لفظ
ففيأ بعضرترترترترترترتهم: ب أ ، وقيأ بعضرترترترترترترتهم   ( أ  بصرترترترترترترتاحتها   إنا تطاول، فهو خموف، إال اليبع ب احلدل

". )الشرترترترترترترتي   ت أب أي: تتعته، فدي قيأ: ب أ ، قال: هي مي أول ح و ها خموف ، واملشرترترترترترترتهو  األول
 (.46-7/45الكتري: 



 

 

 
 

337 

 اجلواهر البحرية

: اليت أتيت الث لرترتث: اليت يومرترتاً بعرترت  يون، و غرترت بز ال: وهي اليت أتيت عرترتل يون وترترت هرترتب، و الو   
: وهي الي بع: وهي اليت أتيت يومن وتفلع يومن، و األخويييومن وترترت هرترتب يف الثرترتالرترتث، و 

، والغرتب خموفرت  حلل (2). فرتالو   والثلرتث خموفترتان  ون اليبع(1)يومناليت أتيت يومرتاً وتفلع 
ففال الفاارترترترترتي  األخويي. وأما محل (4)، وقال املتويل: "إن امت   فهي خموف "(3)األظهي
 . (6)، وقال املتويل: "هي عالغب"(5): "هي خموف "واليافعي

 ن، أو بلغم، أو شرترترترتية مي األخخل ، أو ا رترترترتتدي فهو ومنها: الفية إن عان معه 
 . (9)، وهو  اة يصيب الفلب وهو خموف(8) ال  وز . ومنها: :(7)خموف، وإال فخل

 

قسرترترترترترترترتم  ، الشرترترترترترترترتامل: الفياض إىل 380-378انظي ه ه األنوا  وتفسرترترترترترترترتريا،ا: )التتد : الوصرترترترترترترترتاال/ (1)
،  وارترت   7/46، الشرترتي  الكتري:  8/187، التيان: 5/104، الته يب: 948-2/947الصرترت قا /
 (.3/37، أ ىن املطالب: 6/257، النجم الوهاج: 126-6/125الطالتن: 

،  254-253، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /4/112املصرترترتا   السرترترتابف  مع: )األن:  (2)
 (.4/84مغين احملتاج: 

املصرترترتا   السرترترتابف . و ي قال إهنا ليسرترترتض خموف  ابي الصرترترتتاص والغصايل. انظي: )الشرترترتامل: الفياض  (3)
  (. وامل هب أن احلدل906، التسرترترتيط: الشرترترتفع  إىل قسرترترتم الصرترترت قا /2/947إىل قسرترترتم الصرترترت قا /

، هنرترترتايرترترت  احملترترترتاج:  4/84، مغين احملترترترتاج: 33-7/32علهرترترتا خموفرترترت  إال اليبع. انظي: )حتفرترترت  احملترترترتاج: 
6/63.) 

 (.378التتد : )الوصاال/ (4)
 (.6/258، النجم الوهاج: 2/881، احملي : 7/46انظي: )الشي  الكتري:  (5)
 (.380-379التتد : )الوصاال/ (6)
، النجم 12/178، عفاي  النتيه:  6/126،  وارترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/47انظي: )الشرترترترترترترترترترتي  الكتري:  (7)

 (.85-4/84، مغين احملتاج:  3/38طالب: ، أ ىن امل6/259الوهاج: 
محل ت ون وال تفلع وال تكون  يف النسرتيتن: ال مي، والصرتواب ما أ تته. وال  و: بكسرتي ال ال:   (8)

احلا    ، تصرترترترترترتتب السرترترترترترتلنتهي اإلنسرترترترترترتان منها إىل نبول وارترترترترترتىنوي ،قوي  احليا ة وال هلا أحياض ظاهية
 (.1/758، معجم اللغ  املعاصية: 4/1475، الصتا : 189العلون: غالتاً. انظي: )مفاتيب 

، عفاي  النتيه:  6/126،  وارترترترت  الطالتن: 7/45، الشرترترترتي  الكتري: 5/104انظي: )الته يب:  (9)
 (.4/84، مغين احملتاج:  3/38، أ ىن املطالب: 6/255، النجم الوهاج: 12/178
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، وهي حلرترترترت  تكون يف اليأس فييتلط معهرترترترتا العفرترترترتل، وهو (1)الرب رترترترترترترترترترترترترترترترترترتانومنهرترترترتا: 
 . (2)خموف

ومنهرترتا: اقياحرترت ، فرترت ن عرترتانرترتض يف مفترترتل، أو رفرترت ة إىل  وف عرترت مرترتاص وبطي، أو 
موارترترترترتع عثري اللتم أو هلا ارترترترترتيتان شرترترترترت ي ، أو حصرترترترترتل معها و ن فهي خموف  وإال فخل
(3) .

. وأما (4)وحي بعضرترترترترترترترترترتهم أن الو ن وح ه ال يصرترترترترترترترترترتريه خموفاً، وإإا يصرترترترترترترترترترتريه الو ن مع الت،عل
 . (5)والص ا  اليسري فليس  يوفاقيب، وو ع الضيس أو العن، 

 إنا حيف امليض امليوف مي غريه ففيه مساةل: 
إنا حصرترترترترترترترترترترترترترترترتل امليض امليوف احتربر تربحرترته مي الثلرترتث، وال ينتغي لرترته أن  األوىل:

يتصرترترترتيف يف الصاة  حليه، ف ن فعل فو هان: أح مها: أر نصرترترترتتته ظاهياً، وللدترب  حليه 
أن يتصرترترترترترترترترترترترترترتيف فيرته؛ وإن عنرتا نتتن انتفرتاارترترترترترترترترترترترترترتهرتا إن مرتا  منرته يف الصاةرت  حلل الثلرتث، أو يف 

 

صرترترترترترترتيب ال ماص نفسرترترترترترترته، وتتف مها محل يالعفل، وهل، و ن  خيتلط معهال  معيوف ، حالرب رترترترترترترتان:  (1)
. انظي: )لغ  العفل يتلط ا ، وعياهي  الضرترتوة، فيأس، ومحية شرترت ي ة، وصرترت مطتف   اةد ، مع  فل الي 

(. قال  1/41، املصرترترتتا  املنري: 241، حتييي ألفاظ التنتيه:  2/98، النظم املسرترترتتع ب: 103الففه: 
".  يييتفي إىل اليأس أو الصرترترترترترترترترت   فييتلط معه العفل فيه   خبا  مي احلدلالعدياين: "ميض  رترترترترترترترترتتته  

 (.8/188)التيان: 
،  وارترترترترترترترترترترترترت  7/47، الشرترترترترترترترترترترترترتي  الكتري:  141، التنتيه:  8/321، احلاوي:  4/112انظي: )األن:  (2)

 (.3/38، أ ىن املطالب: 6/258، النجم الوهاج: 12/176، عفاي  النتيه:  7/127الطالتن: 
،  2/952، الشرترترترترتامل: الفياض إىل قسرترترترترتم الصرترترترترت قا /8/324، احلاوي:  4/113انظي: )األن:  (3)

، التيان:  5/105، الته يب: 909تسرترترتيط: الشرترترتفع  إىل قسرترترتم الصرترترت قا /، ال389التتد : الوصرترترتاال/
، أ رترترترترترترترترترتىن 6/258، النجم الوهاج: 6/126،  وارترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/47، الشرترترترترترترترترترتي  الكتري: 8/191

 (.3/38املطالب: 
وإإا يو ته الو ن   ،خموف  اونعي بع. الشرترترترترتا حن أن الو ن وح ه ال يو ب عوهن قال اليافعي: " (4)

وي يت،عل وو ن فهو غري  :امليتصرتي قال يف - ارتي هللا حنه-الشرتافعي   حليه أبن مع الت،عل. واحتج 
 (.  6/126(. وانظي: ) وا  الطالتن: 7/47)الشي  الكتري:   ."وي يفل: وي يين .خموف
،  5/103، التهرترت يرترتب: 4/421، الو رترترترترترترترترترترترترترتيط: 2/346، املهرترت ب: 8/319انظي: )احلرترتاوي:  (5)

 (.12/179، عفاي  النتيه:  6/127 وا  الطالتن: ، 7/47، الشي  الكتري: 8/185التيان:
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. (1)ج، وهو مرترتا أو  ه اإلمرترتان هنرترتااقديع إن ظهي  يي يسرترترترترترترترترترترترترترتتغيو. وهو قول ابي  رترترترترترترترترترترترترترتيي
. وهو (2)يف احلرترتال، وهي موقوفرترت  ثيف الصاةرترت  حلل الثلرترت   ب /40:وثنيهدرترتا: ال ننفرترت هرترتا 

، (5)، وهو ظاهي عخلن الغصايل هنا(4)وآخييي، وال ي أو  ه اليافعي هنا  (3)قول ابي احل ا 
 .(6)وللدسأل  نعي يف أواخي الفسم الثاين مي عتاب النكا 

وحلل األول لو ما  منه نفضنا ما ينف. منه، وإن بيئ منه تتينا صتته مطلفاً. 
قال الفاارترترتي: "وهل تسرترترت   الصواة  واألعسرترترتاب احلاصرترترتل  بن الترب  والي ؟ حيتدل و هن 

، :وهو إشرترترترترترتا ة إىل أر (7)عالو هن يف احلاصرترترترترترتل  مي التيع بن التيع والتلش قتل الفت."
لو ه األول، أو مي حن الي  عدا أن الفسرترترترترترترترترترترترترتك قتل نتطل التصرترترترترترترترترترترترترتيف مي أصرترترترترترترترترترترترترتله وهو ا

  فع للعف  مي حينه أو مي أصله؟  (8)الفت. 
إنا حصرترترترترتل امليض ال ي ليس  يوف ال حيجي حليه يف تربحه، فلو ما  الثانية:  

فرتالترب  ؛ الفرتاجلمنرته، فرت ن عرتان ال حيرتال املو  حليرته فرتال، عو ع الضرترترترترترترترترترترترترترتيس والعن وآخي 
. وإن أمكي أن حيرتال (10)حلل الفجرتأة، أو حلل  رترترترترترترترترترترترترترتترتب خفي (9)ل و  رفرت ، واملو  :حُمت 

حليه عتدل يون أو يومن وإ رتهال يون ويومن؛ قال الغصايل: "إن ا رتتدي وما  منه تتن 
 

 (.12/181(. وانظي: )عفاي  النتيه:  328-11/327انظي: )هناي  املطلب:  (1)
، حتف   251-6/250، النجم الوهاج: 6/130وه ا هو امل هب. وانظي: ) وارترترترترت  الطالتن:  (2)

 (.6/59، هناي  احملتاج:  4/82، مغين احملتاج: 7/28احملتاج: 
 (.114/مسأل 112املساةل املول ا : ) (3)
 (.7/50انظي: )الشي  الكتري:  (4)
 (.4/421انظي: )الو يط:   (5)
 ب، نسي  متتش طوبفتو ياي.-/أ8انظي: اقصة السابع مي امليطو ، لوح :  (6)
 (.266، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /12/190انظي يف النفل حنه: )عفاي  النتيه:    (7)
 ما بن املعفوفتن  اقط مي األصل. وهو مثتض يف  . (8)
 هك ا يف النسيتن، ولعل األوىل أن يفال: حمال. 9))

،  4/422، الو رترترترترترترترترترترترتيط:  376، التتد : الوصرترترترترترترترترترترترتاال/8/321، احلاوي:  4/112انظي: )األن:  (10)
، املطلب العايل: : : أمن بي  6/130،  وا  الطالتن: 7/50، الشي  الكتري: 8/185التيان: 
 (.  3/84، مغين احملتاج: 6/252، النجم الوهاج: 263-262غالب /
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. وقال املتويل والفاارترترترترترترتي والتغوي: إنا اتصرترترترترترترتل (1)ح ن نفون تربحاته يف الصاة  حلل الثلث"
فدل يون أو يومن إن مرترتا  قترترتل أن يعيو فتربحرترتاترترته مي الثلرترتث، وإن عرترتان بعرترت ه املو  

. وقال اإلمان: "إنا اتصرترترترترترترترترترترتل املو   يض غري خموف، ف ن (2)فخل، واملو  بسرترترترترترترترترترترتتب آخي
حيفنا      رترترترترترترترتتب آخي يف اطي األحضرترترترترترترترتاة اليةيسرترترترترترترترت  أو غريها أحلنا املو  حليه، وعان 

 يتجرترترترترت   غريه ففرترترترترت  يفع الغلط يف األول مي الترب  الواقع أوال مي  أس املرترترترترتال. وإن ي
و هن: أحرترت مهرترتا: أال يكون الرترت ي ظنرترته الطتيرترتب ويتتن أنرترته خموف، وثنيهدرترتا: أن ُ هرترتل 
قوة امليي. احلامل  ل لك امليض، ف نا ما  تتن ارترترترترترترترترترتعفها حنه. وإن قال األطتاة: ميكي 

نه، وحسرتي أن يكون     ميض آخي يف التاطي، وأن يكون ما  األول لضرتعش قوته ح
حليهم معيفترته؛ فرتالظرتاهي أنرته خموف. وحيتدرتل أن يفرتال: األصرترترترترترترترترترترترترترتل الصرترترترترترترترترترترترترترتترت  إىل أن يظهي 
خخلفهرترترترتا. وقرترترترت  يفع مثرترترترتل نلرترترترتك يف  رترترترترترترترترترترترترترتيايرترترترت  اقي  إىل النفس إلجيرترترترتاب الفصرترترترترترترترترترترترترترترترترترتا  

 . (3)وإ فاطه"
ف ن قال األطتاة ين   إفضرترترترترترترترترترتاة األول  ؛لو تيتب ميض حلل ميض وما  الثالثة:  

. قال (4)وإن قالوا إفضرترترترترترترترترترترترترترتاؤه إليه مظنون فكخلمها خموفإىل الثاين فليس األول  يوف،  
اإلمرتان: "وال يشرترترترترترترترترترترترترترت   يف امليوف أن حيصرترترترترترترترترترترترترترتل برته املو  غرتالترتاً، ويكفي أن يكون ر  اً 

 .(5)عالرب ان"

 

 (.4/422الو يط: ) (1)
(. وانظي: )الشرترترترتي  الكتري: 5/104، الته يب للتغوي: 377انظي: )التتد  للدتويل: الوصرترترترتاال/ (2)
(. وه ا هو امل هب يف محل اليون واليومن. انظي: )حتف  احملتاج:  6/125،  وا  الطالتن:  7/46
 (.6/60، هناي  احملتاج: 4/84، مغين احملتاج: 7/30

 (.342-11/341)هناي  املطلب:  (3)
،  6/130،  وارترترترت  الطالتن: 7/51، الشرترترترتي  الكتري: 343-11/342نظي: )هناي  املطلب: ا (4)

 (.3/39، أ ىن املطالب: 12/183عفاي  النتيه:  
 (.341-11/340)هناي  املطلب:  (5)
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ولو ترب  يف ميض خموف، فف  ه واح  نصرترترترترترترترترترترترترتفن، أو حصز  قتته؛ قال الفاارترترترترترترترترترترترترتي: 
، قال التغوي: "وع ا إنا  رترترترترترترترترترترترتفط مي  رترترترترترترترترترترترتطب فدا  أو (1)"حيسرترترترترترترترترترترترتب تربحه مي الثلث"

. وع ا قاله الفاارترترتي فيدا إنا حفا (3). وقال املاو  ي: "حيسرترترتب مي أصرترترتل املال"(2)غيو"
اجملين حليه حي  ا ح  يف زمي ميارترترترترترترته اقياح ، وصرترترترترترترتتتناه مي الثلث، فعيض  رترترترترترترتتب 

 .(4)آخي ما  به: أنه حيسب مي الثلث
امليض ال ي وقع الترب  فيه؛   ع فيه إىل ح لن طتيتن إنا أشكل حال  الرابعة:  

وال يكفي واحرت ، وال غري العرت ول مي الكفرتا  والفسرترترترترترترترترترترترترترتاو، وال حرت ل واميأتن، وال حرت ل 
. قرتال اليافعي: "وقرت  نعي يف  واز العرتُ ول مي الوارترترترترترترترترترترترترترتوة إىل التيدم و هرتاً: أنرته (5)ومين

يشرت   الع  ، وال يتع  :طي مها هنا،  يعتد  قول الصرتي املياهق والفا رتق، وو هاً: أنه ال
وو ه أنه جيوز االحتدا  حلل قول الكافي؛ عدا جيوز شرترترترترترترترترترترترتيب ال واة مي ي ه وإن احتدل 

، لكي الفيو أظهي. قرتال اإلمرتان: "والرت ي أ اه أنرته (7)ميئرترته" (6)أن يكون  اة، وال يتعرترت  

 

"ألن نلك ي يصل العلرت ، بل حجرتل ما عان منتظياً". انظي يف النفرتل حنرته: )املطلرتب العرتايل: : :  (1)
 (.12/182، عفاي  النتيه:  276أمن بي غالب /

 (.5/103الته يب: ) (2)
 (.8/321احلاوي: ) (3)
(. حيرتث قرتال الفرتاارترترترترترترترترترترترترترتي: 276: )املطلرتب العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب /يف انظي النفرتل حنرته (4)

. ف ن ي ميض مي تلك  "ومهدا صرترترترترترترترترترترتتتنا العفو حيسرترترترترترترترترترترتب مي الثلث؛ ألنه ترب  منه يف ميض املو 
اقناي ، وما  بسرترترترترترترتتب آخي فك لك أيضرترترترترترترتاً حيسرترترترترترترتب مي الثلث؛ ألنه ترب  يف حال خوف امليض، 

 فكان عدا لو ترب  يف امليض، ففيل: حيسب مي الثلث".
-8/322، احلاوي:  2/950، الشرترترتامل: الفياض إىل قسرترترتم الصرترترت قا /4/113انظي: )األن:  (5)
، الته يب: 909، التسرترترترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترترترترترترتم الصرترترترترترترترترترترت قا /11/343، هناي  املطلب: 323
، املطلب 6/128،  وارترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/49، الشرترترترترترترترترترتي  الكتري: 191-8/190، التيان: 5/105

، مغين  7/30، حتفرت  احملترتاج: 6/253لنجم الوهرتاج: ، ا277-276العرتايل: : : أمن بي غرتالرتب /
 (.4/83احملتاج: 

 ، واملثتض يف  .قط مي األصلاما بن املعفوفتن   (6)
 (.7/49الشي  الكتري: ) (7)
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وتع يل األنصتاة يف الفسد ؛ ال يلتق ما  ي فيه الشها ا  مي عل و ه، بل التفو   
 . (1)حىت خيتلش اليأي يف احتتا  الع   ولفظ الشها ة"

ولو عان امليض حل  اطن  اميأة ال يطلع حليها الي ال غالتاً؛  تض أب بع نسرترترترتوة، 
 .(4): "ال يثتض إال بشها ة النسوة"(3)، وقال اإلصطييي(2)و  ل واميأتن، وبي لن
امليض؛ ففرتال طتيترتان فرتأعثي هو خموف، وقرتال طتيترتان فرتأعثي ليس ولو اخُتلش يف 

 يوف، قال املاو  ي: "  ع إىل قول األحلم، ف ن ا رترترترترترترتتووا أو أشرترترترترترترتكل األحلم   ع إىل 
. ولو وقع النصا  بع  (5)قول األعثي ح  اً، ف ن ا رترترتتووا   ع إىل قول مي شرترترته  اخلوف"

. (6)حليرته بيدينرته، أنرته ي يكي يف ميض خموف موترته مع وا  رته وال بينرت ؛ فرتالفول قول املترب  
إىل مية  (7)وع ا لو اختلفوا أنه وقع يف الصرترترترترترترترترترتت  أو يف امليض، وأشرترترترترترترترترترتا  ابي الصرترترترترترترترترترتخل 

 .(8)خخلف فيه
 

 (.11/344هناي  املطلب: ) (1)
، عفاي   6/129،  وارترترترترترترت  الطالتن: 7/50، الشرترترترترترترتي  الكتري: 11/343انظي: )هناي  املطلب:  (2)

 (.3/38، أ ىن املطالب: 6/253، النجم الوهاج: 12/176النتيه:  
احلسرترترترترترترترترتي بي أمح  بي يصي ، أبو  رترترترترترترترترتعي ، اإلصرترترترترترترترترتطييي، مي أعابي أصرترترترترترترترترتتاب الو وه يف هو:   (3)

امل هب، ويل قضرترترتاة قم وحسرترترتت  بغ ا ، له تصرترترتانيش مفي ة منها: عتاب أ ب الفاارترترتي، تويف  رترترتن :  
 (.247:، طتفا  الشافعين7/548ه. )انظي: ات يك اإل خلن: 328
،  272، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /15/407هناي  املطلب: ):  النفل حنه يف  انظي  (4)

 (.10/343، النجم الوهاج: 19/201عفاي  النتيه:  
 (.8/323احلاوي: ) (5)
،  وارترترترترترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/50، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 5/105، الته يب: 8/323انظي: )احلاوي:  (6)
 (.6/56،هناي  احملتاج:7/31، حتف  احملتاج:  273، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /6/129

ي املعيوف ابي    يزو ههو: حثدرترترترتان بي حترترترترت  اليمحي بي حثدرترترترتان، أبو حديو، الكي ي، الشرترترترترترترترترترترترترترت  (7)
صرترترترترتاحب حلون احل يث املعيوف  ف م  ابي الصرترترترترتخل ، تويف  رترترترترتن :   ي ال يي،الصرترترترترتخل ، امللفب بتف

 (.14/455، ات يك اإل خلن: 3/243ه. )انظي: وفيا  األحيان: 643
مسرترترترترترتأل    ل وهب وأقت.  (. وفيه: "322/ مسرترترترترترتأل : 1/400انظي: )فتاو  ابي الصرترترترترترتخل :  (8)

؟ وا حل الوا ث أن نلرتك عرتان يف امليض وا حل املوهوب لرته أن نلرتك يف الصرترترترترترترترترترترترترترتترت  ،وميض ومرتا 
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يرتتْعي ض للصرترترترترتتيب أحوال، ي    الناظي يف إحلاقها امليض امليوف يف اخلامسااااة: 
يكون يف صرترترترترترترترترتش الفتال وق  التتدض احتتا  التربحا  الواقع  فيها مي الثلث، منها: أن 
الييب وتخلطم أموا ه وي  (1)غتخلن التتيالطاةفتان، أو يف  رتفين  أشرتيفض حلل الغيو؛ ال

أو ق ن للفتل يف   أ/41:تنكسرترترترترترترترترترترتي، أو يف أ رترترترترترترترترترترتي عفا   ي  حا ،م بفتل األ رترترترترترترترترترترتا  ، 
احملرتا برت ، أو للي م يف الصر. وقرت  نص الشرترترترترترترترترترترترترترترتافعي حلل أن هرت ه األحوال ملتتفرت  امليض 

، ونص فيدا إنا ق ن ال رترترترترتتيفاة الفصرترترترترتا  (3)، وقيل إنه نص فيها حلل قولن(2)امليوف
 .(4)أنه ال يلتتق امليض امليوف
: أن يف الصرترترترترترتو  علها قولن، أظهيمها: أهنا تلتتق أحدها:  (5)ولريصرترترترترترتتاب طيو

: الفطع أبن األحوال اخلدسرترت  اأُلول خموف ، والتف   للفصرترتا  ليس  يوف. والثاينبه.  
يغلب مي حاله التشرترترترترتفي وح ن  (6): أن مسرترترترترتتويف الفصرترترترترتا  إن عان قا رترترترترتياً حنفاً الثالث

 

ظهي إنا ي يكي بينرت  أن الفول قول املوهوب لرته  يو  ،هرت ا  رتا يف أمثرتالرته خخلف حمفوظ :قلرتض :أ رتاب
هندا اتففا حلل صرترترترترتت   إألن  انته بع  تفابل األصرترترترترتلن أو أصرترترترترتول ت  ب أبصرترترترترتل وظاهي مي حيث 

 ".ا اا  نع مي ييتب حكدها حليها بكداله واألصل والظاهي ينفيانهاهلت  والوا ث ي حل مع
أي: هرتاج وا تفعرتض أموا رته. واالغتخلن: مرتاوزة احلرت . ومنرته اغتخلن الشرترترترترترترترترترترترترترتترتاب والفتولرت : وهو  (1)

، مشرترتا و األنوا  حلل 136-8/135هيجاهنم مي شرترتهوة اقدا  والضرترتياب. انظي: )، يب اللغ : 
 (.12/439، لسان العيب: 3/382، النهاي  يف غييب احل يث واأل ي:  2/134صتا  ا ث : 

 (.4/113ن: انظي: )األ (2)
 املص   نفسه. وفيه: "قال اليبيع: وله فيدا أحلم قول آخي: أن حطيته حطي  الصتيب". (3)
 (.8/246، خمتصي املصين: 4/113انظي: )األن:  (4)
-393، التتد : الوصرتاال/2/347، امله ب: 325-8/324انظي ه ه الطيو يف: )احلاوي:   (5)
-910سرترترترترتيط: الشرترترترترتفع  إىل قسرترترترترتم الصرترترترترت قا /، الت11/346، هناي  املطلب: 402-401و 397
، املطلب 128-6/127،  وارترترترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/48، الشرترترترترترترترترترترترتي  الكتري:5/105، الته يب: 911

، النجم  184-12/183، عفرترترترترتايرترترترترت  النتيرترترترترته: 292-289و 287-383و 279-276العرترترترترتايل: 
 (.260-6/259الوهاج: 

،  3/51انظي: )العن:  حتن قت حتنتفرتاً فهو حتن ق.، يفرتال: : الغيظ وشرترترترترترترترترترترترترترت ة االغتيرتاظ واحلفرت  احلتنتق (6)
 (.4/1465، الصتا : 4/43، ، يب اللغ : 1/561مجهية اللغ : 
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والفسرترترترترترتوة قييتاً مي العفو؛ فليس  احلنقالعفو؛ فالتف   خموف، وإن عان حليداً بعي اً مي 
: أن املفرترت ن للفترترتل يف احملرترتا برترت  وللي م إن  ترترتض إبقيا ه؛ فهو عدي حليرترته والرابع يوف. 
: أن الصر إن  تض  شرترتاه ة اإلمان فهو خموف، وإن  تض إبقيا ه فليس اخلامسقصرترتا . 

األول تفييع حلل  واز الفضرترترترترترترترترترترترترترترترترتاة ، والظرترترتاهي أن (1) يوف، وإن  ترترترتض التينرترترت  ففوالن
 العلم.

وال فيو يف حرتال التترتان احليب بن أن يكون الفييفرتان عفرتا اً، أو مسرترترترترترترترترترترترترترتلدن، أو 
أح مها مسرترترترتلدن وا خي عفا اً. وحمل اخلخلف إنا عان الفييفان متكافئن، أو قييتان مي 

فرترت  الكترية التكرترتافؤ، فرترت ن عرترتانرترتض إحرترت امهرترتا أعثي بصال ة عثرية؛ فليس خموفرترتًا يف حق الطرترتاة
، فلو عانوا ي امون النشرترترترترترترترتاب أو احلياب؛ فليسرترترترترترترترتض (2)قطعاً. وامليا  االلتتان االختخل 

 .(4). وأ ي  الكفا  ال يي ال يفتلون عاليون؛ ليس  يوف قطعاً (3)فال  خوف قطعاً 

 

،  4/85، مغين احملترترتاج: 7/33واملرترت هرترتب أن هرترت ه األحوال علهرترتا خموفرترت . انظي: )حتفرترت  احملترترتاج:  (1)
 (.6/63هناي  احملتاج:  

ما  - وااللتتان يف احليب: اختخل  بعضرترترترترترترترترترترترترترتهم بتع.، عاشرترترترترترترترترترترترترترتتتا  حُلد  الثوبقال ال مريي: " (2)
ا، أي: يفتله، ما ينسرترترترتج طوالً - بسرترترترت اه -ينسرترترترتج حيارترترترتاً  أو لكثية حلون ، أو ألن بعضرترترترتهم يلتم بعضرترترترتً

 (.6/260)النجم الوهاج:  ."الفتلل
التتدرترترترترت : ، 333التعليفرترترترترت  الكرب : الوصرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتاال/، 8/324: )احلرترترترترتاوي: مرترترترترتا  رترترترترترترترترترترترترترتتق يف انظي (3)

املطلب ، 6/127،  وارترترترترترترترترترت  الطالتن: 7/48الشرترترترترترترترترترتي  الكتري: ، 8/192، التيان: 396الوصرترترترترترترترترترتاال/
 ،277-276العايل: : : أمن بي غالب /

،  وارترترترترترترترترترترترترترترترت  الطرترتالتن: 7/48، الشرترترترترترترترترترترترترترتي  الكتري: 8/193، التيرترتان: 8/324انظي: )احلرترتاوي:  (4)
، أ رترترترترتىن املطالب:  6/259، النجم الوهاج: 285، املطلب العايل: : : أمن بي غالب /6/128
 (.4/85، مغين احملتاج: 3/38
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ومنرترته مرترتا لو وقع الطرترتاحون أو الواة بتلرترت ، وحم غرترتالرترتب أهلرترته هرترتل يكون خموفرترتًا يف 
، (2)، واملنصرترتو  أنه خموف(1)فتتسرترتب تربحاته مي الثلث؟ فيه الفوالن حق مي ي يصرترتته
 .(3)و صن به الفو اين

، وقيل: إنه خموف يف (5)، وقيل ال(4)ومنها: الطلق، وهو خموف يف أصب الفولن
. وحلل األول يسرترترترترترترترترترترترترترتتدي اخلوف إىل (6)حق األبكرتا  واألحرت اث،  ون مي عثي  وال ،رتا

 

،  5/105، الته يب: 4/422، الو رتيط: 911انظي: )التسرتيط: الشرتفع  إىل قسرتم الصرت قا / (1)
، املطلب العايل: : : أمن بي  6/128،  وا  الطالتن: 7/49، الشي  الكتري: 8/190التيان: 
(. و صن املاو  ي أنه ليس  يوف. انظي: )احلاوي:  12/184، عفاي  النتيه:  288-287غالب /

8/324.) 
ا  (. أ  8/246حيث قال يف خمتصرترترترتي املصين: "والطاحون خموف حىت ي هب". )خمتصرترترترتي املصين:  (2)

حىت يرت هرتب حي أهرتل بلرت ه، أي أنرته يكون خموفرتاً يف حق مي أصرترترترترترترترترترترترترترتابرته ويف حق مي ي يصرترترترترترترترترترترترترترتترته حىت 
نص الشرترترترترترترترترترترترترتافعي  ارترترترترترترترترترترترترتي هللا حنه حلل أن  ي هب حي أهل بل ه. وهب ا التأويل أخ  اإلمان ففال: "

يف نلرتك الفطي خموف،  الي رتل إنا عرتان يف قطي وقع فيرته الطرتاحون الغرتالرتب، وحم طيالنرته، فرتأمي املفيم 
 (.11/346". )هناي  املطلب: بع   ي يطعوإن ي
/أ(. وامل هب أن تصرترترترترترتيف الناس علهم يف التل  حمسرترترترترترتوب مي الثلث 206/ل1انظي: )اإلان :  (3)

، هناي   4/84، مغين احملتاج:  7/33واألحسرترترترترترترترترترترترترترتي تفيي ه  ا إنا وقع يف أمثاله. انظي: )حتف  احملتاج:  
 (.6/63احملتاج: 

، احلاوي: 4/113وهو ما أو  ه املاو  ي والتغوي. انظي: )األن: وهو املنصو  حليه يف األن،    (4)
،  7/34(. هو املرترت هرترتب وإن تكي   وال ،رترتا. انظي: )حتفرترت  احملترترتاج: 5/105، الترترت هيرترتب: 8/327

 (.6/64هناي  احملتاج:  
-398، التتد : الوصرتاال/2/955)الشرتامل: الفياض إىل قسرتم الصرت قا /انظي ه يي الفولن:  (5)
،  6/128،  وارترترترترت  الطالتن: 7/49، الشرترترترترتي  الكتري:  8/191، التيان:  4/423، الو رترترترترتيط: 399

 (.12/177عفاي  النتيه:  
 ه(. وانظي النفل حن8/327نعي ه ا الو ه املاو  ي حي بع. األصرترترترترترتتاب. انظي: )احلاوي:  (6)
 (.12/177، عفاي  النتيه:  297: )املطلب العايل: : : أمن بي غالب /يف
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، إال أن حيصرترترتل الوال ة  ياح  أو ارترترتيان شرترترت ي  أو و ن؛ فيسرترترتتدي  (1) املشرترترتيد وارترترتع :
 إىل زواله.

، والرترت ي (3)، وعرترت ا قرترتالرترته اليافعي(2)وحي املتويل أن مو  الولرترت  يف اقوف خموف
 . (4) يوف؛ فيتتدل أن يكون غلطاً  أيته يف نسي  مي التتد  أنه ليس 

 .(6)، وقال املتويل هو عالوال ة(5)وإلفاة العلف  واملضغ  ليس  يوف
وإ رترترترترترتفا  الول  املتيلق خموف، وقال املاو  ي: "إن بل   رترترترترترتت  أشرترترترترترتهي فديوف، 
وإن ي يتلغهرتا؛ فرت ن عرتان قترتل حيعترته فهو خموف، وإن عرتان بعرت هرتا فو هرتان، أظهيمهرتا: أنرته 

 . (8)وأما احلدل فليس  يوف .(7)خموف"
 

ل   ع  فْ وأصرترترتلها مت  ،وزان عيمي واملشرترترتيد :   )الوشرترترتيد (، واملثتض يف  ، وهو الصرترترتواب.يف األصرترترتل:  (1)
غشرترترترترتاة ول    :وهي  ،إىل الشرترترترترتن لكي  فلض الكسرترترترترتية حلل الياة فنفلض ،بسرترترترترتكون الفاة وعسرترترترترتي العن

، مفاييس 518، مدل اللغ : 11/298، وهو مي غريه السرترترترترترترترترتلل. انظي: )، يب اللغ : اإلنسرترترترترترترترترتان 
 (.1/329، املصتا  املنري: 6/3600علون: ، مشس ال3/236اللغ : 

 (.400وحلله أبن خيوج الول  ق  تع  . انظي: )التتد : الوصاال/ (2)
 (.7/49حيث نفل حي التتد  أن مو  الول  يف التطي يو ب اخلوف. انظي: )الشي  الكتري:  (3)
 ".2بل ال ي يف التتد  أنه خموف عدا تف ن يف حاشي  " (4)
، الشرترترترترترترتي  الكتري: 8/192، التيان:  2/256انظي: )الشرترترترترترترتامل: الفياض إىل قسرترترترترترترتم الصرترترترترترترت قا / (5)
، أ رترترترتىن املطالب:  2/376، الت  يب: 12/172، عفاي  النتيه:  6/128،  وارترترترت  الطالتن: 7/49
 (.4/85، مغين احملتاج: 7/34، حتف  احملتاج: 3/38

؛ ففال: "إنا أ رترترترتفطض حلف  فاحلال  ليسرترترترتض ا رترترترتفا  املضرترترترتغ بل فيو بن حال  ا رترترترتفا  العلف  و  (6)
حال  خوف؛ ألن اهلخل  منه ر  . فأما حال  إلفاة املضرترترترتغ  عتال  الوال ة  رترترترتواة؛ ألن ا الن حليها  

 (.400يف تلك احلال  مثل و ع الوال ة او أعثي". )التتد : الوصاال/
 (.8/327احلاوي: ) (7)
،  8/327، احلاوي:  4/113أي أن احلامل قتل أن يضيهبا الطلق  وز حطيتها. انظي: )األن:   (8)

، التسرترترترترترترترترترترتيط: الشرترترترترترترترترترترتفع  إىل قسرترترترترترترترترترترتم  8/191، التيان: 397، التتد : الوصرترترترترترترترترترترتاال/2/955الشرترترترترترترترترترترتامل: 
ع . (. واإلمان مييل إىل أن احلامل يثتض مفتضرترترترترترتل اخلوف يف حفها وإن ي تطلق ب912الصرترترترترترت قا /

 (.11/346)هناي  املطلب: 
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 فرع
مي األحوال امليوف  ما إنا حيض له األ رترترترترت  وهو وح ه، وي جي  حميصرترترترترتاً، وإن ي 

ميسرترترترتاه بع ، وع ا إنا تطوقته يتاشرترترترتيه، وما إنا أ  عه  رترترترتيل أو ر  وي جي  له في  ، وإن ي 
، أو اته يف بيي  وليس فيها ما أيعله ويشرترترترتيبه مي طعان، أو (1)هنهسرترترترت أفعل قاتل ، وإن ي ت

.(2)ميت ، أو حشيش، واشت   وحه أو حطشه

 

النهس: الفت. حلل اللتم ون ه. وهنسرترتته احلي  إنا ل غته. والنهس قيل فيه لغ  الشرترتن، وقيل  (1)
، مدل اللغ : 3/987، الصتا : 6/80، ، يب اللغ : 4/8النهش  ون النهس. انظي: )العن:  

 (.6/244عيب:، لسان ال1/195، النظم املستع ب: 5/363، مفاييس اللغ : 845
(. وانظي النفرترترترتل حنرترترترته: )في 226-8/225ي هرترترترت ه األحوال املرترترترتاو  ي. انظي: )احلرترترترتاوي: عت نت  (2)

، املطلرترتب العرترتايل: : : 377-2/376، الترترت  يرترتب: 12/184، عفرترتايرترت  النتيرترته: 8/133املرترت هرترتب: 
 (.6/36، هناي  احملتاج:  6/261، النجم الوهاج: 299-298أمن بي غالب /
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نقللم لللو  نو ل إىلللري ،  و اس نو ق لللللللللللللل  قللو   :وهو األمر الثاين:  يااينا الع.  
؛ فيدخم فيه قلىل ق وقلصللللدلري قل لقس ليسللللو (1)قن إوع بغ  بد  لسللللوو  ل  و  ق لللل  قو 

. وحكى قلصوايين ع  (2)بوقجبني أبصلللللللم قلدلللللللصعس وادخم ي قلصلللللللدلري قل   ي  وقلول 
: نس قلول  ي قملصض ل   نس قملو س ولو : "هو بىليد ضللللللىلي "بىلضللللللية  وقاري   . ( 3)لو  

وي قلىل ق وقلصللللللللللدلري قلوقجبني دل ل  قمل قد  ع ى قملصض وقلكإو   خبا    ي قلبو  
 . (5)،س شوء هللا تىلو ؛ ي نهنو حتسب ل  قلث ث (4)ين[قلثو]

كولزكو  وحج قإل لللللللللللللب س ول    ل  حقو  هللا تىلو  ل أصلللللللللللللبا  (6)وخيصج لو جيب
. وادخم فيه لو (7)حقو  قآلدليني كولداوس؛ فإهنو ختصج ل  نصم قملو س نوصى هبو ن  ال

 
قل ربع قملصقد بيونه ه و هو قل ربع قحملسللللللللللو  ل  قلث ث. قنطص: )قلبسللللللللللي : قلدللللللللللإىلري ،  لسللللللللللة   (1)

س ن لللل  131 6س  وضللللري قلنيولبني: 52 7س قلدللللصك قلكب : 423 4س قلو للللي :  912قلصللللدلو  
لو  قلب قيين: " وضلللللللللللللوب  لو يفسلللللللللللللب ل  قلث ث ي حق و  قلوق  : هو كم  (.39 3قملنيولب: 

نو ك ي واس ك و ي مثص قملسلللولو  ول وفري و  بدس قملصاغ بغ  عوض قملثم   حوصلللبا  تصلللصا فو  لوالا 
لكونه بغنب فوحشس نو جموانا بب ق ل  قو  شلصع س نو فو  ادقا ك و ي قلبيري جلجم ولو أبكثص ل  
لي  هس نو قخ صلللللوصلللللوا ك و ي قلسلللللصجني وفواس وكوس قل صلللللصا ل  زق ي لصض قملو . ول ه لو ، ق  

صض لو وهبه ي قلصللللللل ريس نو لضلللللللوفوا ملو بىلد قملو س هيث ال اطيص ن صا ي قلصللللللل ري". نلبغ ي قمل
 (.369 2)قل د اب: 

س قل يللالب: 327 11س هنلوالري قملني لب: 345 2قنطص قملصلللللللللللللللود  قلسلللللللللللللللوبقلري لري: )قمليلل :  (2)
 (.243 6س قل  ة قلوهوج: 184 8س قلبيوس: 97 5

وقلطلوهصالري للولوق ،س قل ربعلو  قمل  ز  ي لصض  مل نل  ع يله في لو قع ىللل ع يله ل  قملصلللللللللللللللود .  (3)
 (.192 6س قملغين: 319 8س قحلووي:  403 8قملو  ك يو ل   نس قملو . قنطص: )قحمل ى دآلاث : 

 قلثولثس وقملثبل هو قلصوق .  :ي قل سخ ني (4)
 .543 قنطص: صإ ري (5)
 ي ط: يفسب. (6)
واقصلد بقوله )ل أصلبا(: لو وجب أبصلم ل ربع قللي  كصا آنإوا. قني ختصج ل  حد نو ضلوب    (7)

س قلدلللصك قلكب :  423 4س قلو لللي : 913 قلبسلللي : قلدلللإىلري ،  لسلللة قلصلللدلو قنطص: )قلدلللصع. 
صلللللى هبوس حسلللللبل ل  قلث ثس وهو  وليم: ، ق نو   (. لو  قل ووي: "39 3ن للللل  قملنيولب:  س52 7

ل   نس قملو  بب خبا ، ق مل اوص هو في و وجب أبصللللللم قلدللللللصعس  نوجبهوهلق قللي  .ضللللللىلي 
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. (1)، ق نوصللللللللللللى بىل ق عبدا ع ى لو س وكلق قحلكة لو ذز شللللللللللللي وا ل   ل  ي لصضلللللللللللله
ولو ، ق نوصللللللللللللللى  عو   دق ا  س(2)وادخم فيه قلوصلللللللللللللليري ر د قملي ري وقلسللللللللللللللصجني وقلك ب

 .(4)س نو لبيري فيه بث   للجم(3)وفوهو
ولو دع شللللللللللللللي للوا بث   لث للهس نو نكثصس نو نلللم بقللد  ا غللوب  قل للوس بلله نإلللس ومل 

 . وكلق ، ق لضلى(5)يفسلب ل  قلث ثس  لوقء دعه ل  وق   نو نج  س وصأ نو و  وصأ

 
س  345 2(. وقنطص قخلبا ي: )قمليل : 131 6 وضري قلنيولبني: ". )كولزكو س وح ري قإل ب . 

 (.171-170 12س كإواري قل بيه:  184 4س قلبيوس:  189 11هنواري قملني ب: 
س قلو للللللللللللللي : 328-327 11س هنواري قملني ب: 346 2س قمليل : 319 8قنطص: )قحلووي:  (1)
 (.123 6س  وضري قلنيولبني:42 7س قلدصك قلكب :  185 8س قلبيوس: 97 5س قل يلاب: 421 4

ل ل: ا بغ  نس اضلللللة ،ليه لو ا  وو    لو  قل ووي ع د  كصا لضلللللوب  قل ربع قملىل رب ل  قلث ث: " (2)
 للللولص قل  و للللو س ودمل إىلري قلو تصلللل  قلوصلللليري هبوس فيقو : ، قلري قالخ صللللوص ع  قل ربع دلك ب و 

 (.131 6". ) وضري قلنيولبني: لو  وفوا
،جو   قلىلبيد وقلدوق  و ولص قأللوق  جو دوس نجص  قملثم لىل رب  ل  قلث ثس  لو  قلصقفىل : " (3)

 وق رتد قلىلنيس قع رب لد  قحملود   حىت لو قنقضل لد  قإلجو  س نو قإلعو   ي لصضهس  إعينرهتينوكلل   
(. وقنطص: ) وضري 54 7قنطص: )قلدصك قلكب :  ث".مجيري قألجص  ي قإلعو   ل  قلث ي قإلجو  س و 

 (.40 3س ن   قملنيولب: 133 6قلنيولبني: 
فيىل رب ل  قلث لثس  للللللللللللللوقء  فلإس دع بث   للجلمس ومل يفلم قألجلمس حىت للو س  للو  قلصقفىل : " (4)

دع بث   قملثلمس نو نللمس نو نكثصمل مللو فيله ل  تإوالل قليلد ع ى قلو  لريس وتإوالل قليلد ل  ق ب إوالل 
س  وضلللللللللللللري  98 5س قل يلاب: 254(. وقنطص: )قل   ري: قلوصلللللللللللللواي 53 7". )قلدلللللللللللللصك قلكب :  قملو 

 (.39 3س ن   قملنيولب: 169 12س كإواري قل بيه:  132 6قلنيولبني: 
س  253س قل   لللري: قلوصلللللللللللللللللواي 346 2س قمليلللل : 292 8س قحللللووي: 107 4قنطص: )قأل :  (5)

س قلدللصك قلكب :  222 8س قلبيوس: 97 5س قل يلاب: 913قلبسللي : قلدللإىلري ،  لسللة قلصللدلو  
 (.305س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 131 6س  وضري قلنيولبني: 52 7
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 (2)س وفي للو ع قلله نبو   للد(1)قلرتكللري بللداوهنةي لصض لوتلله دا  بىلغ قلغصلللوءس ومل ت  
ع  قلقإو : "ننه ،س لد  قلدا  قلقدأ ع ى قلدا  قلب   ي قملصض بدلللصقء؛ نقغس ولي  

 . (3)ألحد ل ية لزقمحري قملدرتي فيه ع ى قمللهب"
و،س دع أبللم ل  مث له للد قا ال ا غلوب  بله؛ فلإس كلوس ل  قلوق   فلولقلد  قحمللو   بله 

فك و لو كوس  [   41]س فإس صللللل   وهو ومل جيزهو قلو  ري(4)لهس ولد لص حك يووصللللليري  
صلللللللللللللل  وال خيلللو   (5)ل  نج  س و،س كلللوس ل  نج   قع رب ل  قلث لللث؛ فلللإس خصج ل للله

ل  دللللللللللللللرتي ع ى قمللللهللبس و،س مل خيصج ل لله؛ فللإس نجللو ا قلو  للري نإللل قلبيري ي ق  يري ،س 
ري فب بد ل  ،ندلللللوء هبريس و،س  دوهو بنيم قلبيري جىل  وهو ت إيلقاس و،س جىل  وهو قب دقء عنيي

س (6)في و ال خيصج ل  قلث ثس وي قخلو ج ل ه عصاقوس: نصللللللللللللل ي و: ننه ع ى لو  قل إصاق
 . (7)واثنيي و: قلقنيري دلص ريس وص  ه قلبغوي

 
قنطص: )قلدللللللللللولم:   ازاد ع ى لو خيصللللللللللية ع د قل و اري.وفيه وجه آخص: ننه ُاسللللللللللرتجري ل ية لو  (1)

س  284س قل   لري: قلوصلللللللللللللللواي 366 11س هنلوالري قملني لب: 960 2قلقصقض ،  لسللللللللللللللة قلصلللللللللللللللدللو  
س قملني ب قلىلويل: ] : 131 6س  وضللللللللللللري قلنيولبني: 52 7س قلدللللللللللللصك قلكب : 112 5ققل يلاب:  

 (.  276 12س كإواري قل بيه:  308 -306نلني ب  وولب[ 
 ولد تقدلل تصمج ه. س  د ق واين وقلد ،لو  قحلصلني  نبو  وهو (2)
 مل نل  ع يه في و قع ىلل ع يه ل  قملصود . (3)
 .279ني حكة قلوصيري ل وق  . تقد  صإ ري:  (4)
 ني: خصج قلقد  قحملو  ل  قلث ث. (5)
"فلإس جو انا صلللللللللللللل  قلىلقلد في لو للوبلم قلث  س و بلل ل  دللللللللللللللرتي قخليلو س و،ال بنيلم قلىلقلد ي  (6)

 (.309ق  يري". )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 
س قحللللووي: 107 4(. وقنطص لسلللللللللللللللللأللللري بيري قملصاغ ج لللود  ي: )قأل : 98 5)قل يللللالللب:  (7)
-131 6س  وضلللللللري قلنيولبني: 52 7س قلدلللللللصك قلكب :  378 10س هنواري قملني ب: 292-293 8

 (.310 -308س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 132
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: ننه -وقألكثصا  (2)وهو قخ يو  قب  قحلدقد-: نحدمهو  (1)فإس ل  و اصللللللل  فقوالس
 اسللق  ل  قلث   شلل ءس واقوبم مجيىله لو اسللوواه ل  قملبيريس وجيىلم قلث ث هبري لضلل ونري

: -(4)وقخ و ا مجوعري ل ية قإللو -. واثنيي و  (3)،  قملبيري و  لقوبم بدللللللللللللل ء ل  قلث  
يف   ه قلث ث ننه اسلق  ل  قلث   بقد  لو قنإسلا قلبيري فيهس فيبقى قلبيري ي قملبيري وفي و  

 . (5)لقوببا جو بق  ل  قلث   
فلإ ق دع عبلدقا ال ك ل  و ا لي  له للول لوس جلوللريس فصد  قلزايد ؛ فىل ى قألو  قمللوللري 

بقى ل و  ري  لللللد للللله تقوبم نصللللل  قلىلبد؛ في    قملدلللللرتي نصلللللإه دلبيريس و  ثه د بريس وا
وه   للللللللل ري و للللللللل وس   (6) قحملود  س ومهو لولري و ب ري و ب وس و  ثس و ل  ضلللللللللىل  وقلث  

 
س وقل ضللللللى قأللص قل بىليغس فإ  كيإيري ، ق ضللللللو  قلث ث ع  قح  و  مجيري قحملود لو  قإللو : " (1)

صلللللللللللللنيس ولك ي و  ل  لوالس  كصمهو قلدللللللللللللليا نبو ع   وو ا ل  نق ري قمللهبس ولو ن قمهو ل صلللللللللللللو 
 (.379 10". )هنواري قملني ب: لس خصجوس ل  لىلوين كب  قلدوفىل س ونو دمهو قب   صاج

لك  قلقإو  وقأل  و  ند ل صو  قلبغدقدي وو مهو  كصوق نس قألو  ل صوص ع يهس  لو  قلصقفىل : "
 (.150 4)قلدصك قلكب :    ."وقلثوين خمصج الب   صاج

س  150-149 4(. وقنطص قل قم ع ه ي: )قلدلللصك قلكب :  68ري لسلللأل90قملسلللولم قملولدق : ) (2)
 (.430 3 وضري قلنيولبني: 

فلإس قإلللو    (. للو  قلصقفىل : "108-107 4وهللق للو د  ع يله نصلللللللللللللله ي قأل . قنطص: )قأل :  (3)
لك  قلقإو  وقأل للل و    سلو : لو ن قمهو ل صلللوصلللنيس ولك ي و لسللل خصجوس ل  لىلوين كب  قلدلللوفىل 

." )قلدلللللصك ند ل صلللللو  قلبغدقدي وو مهو  كصوق نس قألو  ل صلللللوص ع يهس وقلثوين خمصج الب   لللللصاج
 (.150 4قلكب : 

س ف صد قلبيري ي بىلغ شلللللي وا  نان ، ق  ددان ل  قحملود  - وهو قملخ و-وقلقو  قلثوين   حيث لو : " (4)
قلو يف   يو  ل  قلث  س وابقى قلبيري ي بىلغ قملبيري ببىلغ قلث   لري قحملود  سللللللق  لسللللللنيوا قملبيريس ون

 (.380 10)هنواري قملني ب:   ."قلث ثس ع ى لو خيصج ل  قحلسو 
ى ،اصقد كث ا  كيلم ،  تصجي  قلقو  قألو  وبله للو  قب  قحللدقد لك  قلثلوين نلو للو  قلصقفىل : " (5)

ي قملىل س وهو قخ يو  نكثص قحلسو س وبه لو  قب  قلقوص وقب  قل بوسس واتبىلية ،لو  قحلصلني وقدعى  
ننه قخ يو  قب   لصاجس لك  ي هلا قلدعوى نطصس فإس قأل ل و  ند ل صلو  وو ا نسلبوق قلقو  قألو  

 (.150 4". )قلدصك قلكب :  -وهللا نع ة-،  قخ يو  قب   صاجس  
: ل  قحلبلللوءس وه  قلىلنيلللوء بب ل ج  وال جزقء س اقلللو : حبلللو فبانا حبلللوءا وحبو : نعنيلللوا.  قحمللللود  (6)
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د مهوا و  ثو د هة. وع ى قلثوين: ، ق ق تد قلبيري ي بىلغ قملبيريس وجب نس اصتد ،  قملدرتي 
 . (2)قملسألري (1)دو لو اقوب ه ل  قلث  س ف 

س وجتيز قحملود قملو  ،  لد   (3)]  ث[ وعصاقه ع د   د ب  قحلسلللللل : نس ت سللللللب      
 لللل ري ]س ف قو  ي هلا قلصللللو  :   ث قملو   (4)قحملود قلبيري ي قملبيري جثم نسللللبري قلث ث ،  

وه  لولريس فيصللللل  قلبيري ي   ث  قلىلبدس ولي  ومهو   قحملود و  ثوسس و ل    ثو    (5) للللل وس[و 
   وهو  للللللللل ري و للللللللل وس و  ثوسس وكأنه قشلللللللللرتى   ثيه لولري و ب ري و ب وس و  ث لث   قلث  

 ه بلل  و  ثه هبري له. ابقى لري قلو  ري قلث    وهو  لللللل ري  لللللل وس و  ثوسس و  ث قلىلبد ولي 

 
وحودا  ود  وحبوءا: قخ صللللللله ولو  ،ليه. وحودا ي قلبيري:  لللللللو هس وليم: ه  قل قصلللللللوس ع  لي ري  

س هتلاب قل غري: 309 3لدللللللصقء. قنطص: )قلىلني: قملثم ي قلوصلللللليري دلبيريس وقلزايد  ع يه ي قلوصلللللليري د
س  162 14س لسلللللللللللللللوس قلىلص : 241س حتصاص نلإلو  قل  بيله: 29 2س قل طة قملسلللللللللللللل ىللل : 172 5

 (.120 1قملصبوك قمل  : 
 : تول  نحللد قلدللللللللللللللي ني ع ى قآلخصس في ول  قلدلللللللللللللل ء ع ى لللو ا ول  ع يلله. قنطص:  و  وقلللد   (1)

س د لللللللللللل و  167س قل ولي  ع ى لي و  قل ىلو ا : 105قل ىلصاإو : س 202 1)قملصللللللللللللبوك قمل  : 
سللولم قلدو  ه : قلو ادو  تصلل ي  قلقو  فييو ،  ،فسللوداس ل(. لو  قلسلليوع : "78 2قلىل  وء: 

 (.380". )قألشبوا وقل طولص:  و، بوته ،  نإيه
س ولىل و  نس للو ا إلل ألس للو ا إلل فيله قلبيري خيصج ل  قلرتكلريس وللو اقلوب له ل  قلث   الدخلم فييلو" (2)

فيه قلبيري ازاد بزايد  قلرتكري وا قص ب قصللللوهنوس فيزاد قملبيري هسللللب  ايد  قلرتكريس وتزاد قلرتكري هسللللب  
". )قلدللللللللللللللصك قلكب :  وهللق دو  س ايد  قملقلوبلم قللدقخلمس وازالد قملقلوبلم قللدقخلم هسللللللللللللللب  ايد  قملبيري 

س هنللللواللللري قملني للللب: 293-292 8(. وقنطص: )قحلللللووي: 429 3س  وضللللللللللللللللللري قلنيللللولبني: 149 4
  -311س قملني للللب قلىلللللويل: ] : نلني ب  وللللولللللب[ 99-98 5س قل يلللللاللللب: 379-380 10

313.) 
 قلسيو . اق ضييولو بني قملىلقوفني  ايد   (3)
س قلدلللصك 382 10(. وقنطص هلا قلنيصاقري: )هنواري قملني ب: 296 5قنطص: )قألصلللم ل دللليبوين:  (4)

 (.313س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 429 3س  وضري قلنيولبني: 149 4 قلكب :
 ي قألصم:   ري و ب وس. وقملثبل ل  طس وهو قلصوق . (5)
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لبيريس ولو لو  ل و  ري خلوق لين واثبل ل  دلللرتي قخليو  ي ق  .قحملود لثم  ل س ومهو لثب 
 بك ولهس مل ا زلية  ل .  (1)  قلسدس؛ ليس ة يل ]قلىلبد[مث

ع ى قلث ثس ف و كوس قلىلبد قك سللللللللب لوالا ي اد   قحملود وحيث بنيم قلبيري لزايد   
قملدللرتيس نو كوس قملبيري جو اري فوعأهو قملدللرتي؛ لو  نبو ل صللو : "قلكسللب لهس وال ليص 

خبا نان ، ق  ؛ فبس لللو  قإللللو : "وهو و  (2)ع يللهس ك للو ي نط ا ي قلصد دلىليللب"
جىل  لو قإلجلو   ت إيللقاس فصد قلوق   قلزايد  ع ى قلث لثس نان ن بني نس قمل ل  مل يفصللللللللللللللم ي 

قملىل رب  ل  قلث لث؛ هلم ه  كلم للو ازالد ع ى للو ا غلوب  قل لوس بلهس  قحمللود . مث (3)"قلث ثني
 (4)؟[ال لو ازاد ع ى مجيري مث  قملثم]

ك ه ، ق دع بث   حو س نلو ، ق دع بث   للجم؛ فإس حم قألجم لبم لوته هلق  
مل اىل رب خصوجه ل  قلث ثس و،س مل يفم قع رب خصوج قملبيري ل  قلث ثس  للللللللللللللوقء دعه بث   
لث لله ،   للل  قألجللم نو نكثص نو نلللمس فللإس مل خيصج ل لله  د قلو  للري قلزقلللد ع يللهس وا خ  

 (6)س فإس نجو  فيم ]ازاد[(5)قلبول  هصلللل ه ل  قلث   قملدللللرتي بني قلإسللللا وقإلجو   ي
لو صللللللل  فيه قلبيري أبدقء مث  لو خصج ل  قلث ث؟ فيه وجيوس: نصللللللل ي و: الس واثنيي و: 

 
 وقملثبل ل  طس وهو قلصوق . .ي قألصم: قلىلقد  (1)
س  وضري قلنيولبني: 214 7س قلدصك قلكب : 426-425 11قنطص قل قم ع ه: )هنواري قملني ب:   (2)
6 271  .) 

  (.426-425 10)هنواري قملني ب:    (3)
. قنطص: )قلدلصك ؟هكلق ي قل سلخ نيس ولىلم قلصلوق  نس اقو : ن  مجيري لو ازاد ع ى مث  قملثم (4)

س  132 6(. وقملىل رب ل  قلث ث لو ازاد ع ى لو ا غوب  جث ه. قنطص: ) وضري قلنيولبني:  52 7قلكب :  
(. ولو  قب  قلصفىلري: "ل ل: وهو قللي نص ع يه  39 3قملنيولب: س ن لللللللل  169 12كإواري قل بيه:  

 (.315قلدوفىل  ي قأل ". )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 
س  وضللللللري قلنيولبني: 53 7س قلدللللللصك قلكب : 98 5س قل يلاب: 254قنطص: )قل   ري: قلوصللللللواي  (5)
 (39 3س ن   قملنيولب: 169 12س كإواري قل بيه:  132 6

 .ي ط: اصد (6)
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  س فإ ق ندقا   نصل  قمللدى وهو قلسلدس بسلدس قلثنىلة. فىل ى هلق اصل  قلبيري ي لد
 .(1)قال  يىلو  ازاد بقد  نص  قل ص س وهكلق ،  نس يفصم 

؛  جري ،  قلقي للري ، ق قتإقوق ع ى قحملللود ولو قخ    قلو  للري وقملدللللللللللللللرتي ي وجود       
: تغ   ع و كونل ع يهس نو قخنإغ قلسللللىلص قحملود بقوليو ع ى صللللإوتهس ف و لو  لدع  

 (2)فوملصللللللللد  قملدللللللللرتيوننكصا قملدللللللللرتي؛  
ُ
  د  صلللللللل  . ولو قنىلك  قحلو  لو  قملوو دي: "قمل

س لللو : "ولو ولري قالخ با بىلللد فوق  قلىلني جصى قل  للول ؛ ألنلله (3)"قحملللود لللدع  
أبس ادللللللرتي قلدلللللل ء -. و ود  قملصاغ ي قلدللللللصقء (4)قخ با ي لد  قلث   نو قملث  "

 .(5)حك ه حكة  ود  قلبولري ي قلبيري - ري لث هأبكثص ل  لي
 
  و فر 

نك  لصاغ ي لصض لوته قلصن  نو نكثص صللللللل س مث ،س كوس قلصلللللللدق  ليص قملثم األول   
نو نلم فيو ل  نصلللللللللللم قملو س ك و لو تسلللللللللللص ىس و،س كوس أبكثص فولزايد  ل  قلث ث؛ فإس 

و،س كلوس للونري؛ فلإس خصجلل س (6)لوقنري قإل   فيو تربع ع ى قلوق   وللد لص خ لل ل 

 
(. ونق ي لللو ع للله قلصقفىل  ي: )قلدللللللللللللللصك 98 5 كص هللللا  قلوجيني قلبغوي ي: )قل يللللالللب:  (1)

(.  كص قلدللللللللليا  كصاي قألنصلللللللللو ي قلوجه 132 6قلنيولبني: (س وقل ووي ي: ) وضلللللللللري 53 7قلكب : 
النقنيوع   ؛قللي صل  فيه قلبيري  قملو  -ي بإىل ه قإلجو  ن-  ف و نجو  قملدلرتي مل ازد بهقألو  فقو : "

 (.39 3". )ن   قملنيولب: قلبيري دلصد
 (.317س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 295 8س قحلووي:  107 4قنطص: )قأل :  (2)
 (.296-295 8)قحلووي:   (3)
 (.296 8قملصد  نإسه: ) (4)
س قلبيللللللوس: 397 10س هنللللللواللللللري قملني للللللب: 294 8س قحلللللللووي: 108-107 4قنطص: )قأل :  (5)
 (268 6س  وضري قلنيولبني: 210 7س قلدصك قلكب :  151 5

 .279قلوصيري ل وق   تقدلل صإ ري:  (6)
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  .( 1)ل  قلث ث ص  قل ربع هبوس و،ال ص  في و خصج ل يوس وول  قلبول  ع ى ،جو   قلو  ري
وهو ال ك   و  قألل  صلل    [ ن42]ف و تزوجيو أبل س وليص لث يو مخسلل ولريس

. ف و لوتل لب هس مث لو  ي لصضللهس وال لو  له و  (2) و  لل  ولري و لل ري و لل وس و  ثوس
ل  قملصلللللللللللللد  وال لو   و و اس فقد صلللللللللللللو  وق اثا  وس ف زاد تصك ه جو و  ه ل يوس و، ق قأل

 قحملود  و؛ فإس و   ل يو قل صللللللللل  صللللللللل   و ل    قحملود  قد   قد ي لد  لو جيو  ل  
 بمثولري د هة لضللللل ولري ،  قخل سللللل ولري تصللللل  مثوهولري؛ ل زوج نصلللللإيوس ولىله ل  قألل  

. ولو كلوس قلزوج ك ل  للول ني و  قألل س قحمللود للول لوسس وهو ضللللللللللللللىل  للو نإللانا ل  
ونصلل  ل ق  قلزوجري لول وس ومخسللوس اصلل  لىله تسللىل ولري ومخسللوسس   سفولرتكري  للبىل ولري

 .(3)تقسة ع ى  ي ني ونص 
ضللة ،لييو  بري لو اُ ؛ فإ  قلصللو   قألو  قلرتكري مخسلل ولريس و (4)ولو كوس ل زوجري ولد

خ إل وهو لولري ومخسللللري وعدللللصوسس تصلللل   للللل لولري ومخسللللري وعدللللصوس: ل زوجري   ثيو 
 لللللليةس و   قلزوج  بىله وهو  بري  لللللليةس ابقى  للللللي وس ونصلللللل  و بريس تبسللللللنييو ن دعوا 

عدللللللللصس مث قضللللللللص  قلسلللللللل  ولري وقخل سللللللللري وقلىلدللللللللصوس ي ن بىلريس اكوس نلإني اكوس نحد 
ومخسللللللل ولريس قلسلللللللي و ع ى نحد عدلللللللصس تكوس حصلللللللري كم  لللللللية ل يو لول ني و لللللللبىلري 
وعدللصوس و ب ري نجزقء ل  نحد عدللص جزءقا ل  د هةس ولد بق  ل زوج ل  قألل  لول ني 

 
س  257و 254س قل   لري: قلوصلللللللللللللللواي 280و 279 8س قحللووي: 109-108 4قنطص: )قأل :  (1)

س قلبيوس:  97 5س قل يلاب: 914 : قلدلإىلري ،  لسلة قلصلدلو  س قلبسلي464 10هنواري قملني ب: 
قملني لب قلىللويل: ] : نلني ب   س 132 6 وضلللللللللللللللري قلنيلولبني: س 53 7س قلدللللللللللللللصك قلكب : 214 8

 (.39 3س ن   قملنيولب: 327و 317وولب[ 
1662)ليص قملثم(+ 500وه :   (2)

 )  ث قخل س ولري قلبوليري وه  قلرتكري ه و(. 3
(. ونق له ع له قب  قلصفىللري ي: )قملني لب قلىللويل:  281 8قمللوو دي ي: )قحللووي:   كص هللق قملثلو  (3)

(. و كص لصابلللوا ل  هللللق قملثلللو  قإلللللو  ي: )هنلللوالللري قملني لللب: 329 -328] : نلني ب  ولللوللللب[ 
10 464-465.) 
 في  ب قلزوج ،  قلصبري. (4)
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  ق  يري ن بىل ولري ون بىلري وق  وس و بىلوس ومثونيري نجزقء ل  نحد عدص جزءقا ل  د هةس اص
 .(1)ومخسوس و  ري نجزقء ل  نحد عدص جزءقا ل  د هةس وهو لثب لو خصج دحملود 

لو دع ي قلصللللللللللل ري ج ود س مث لصض ي  ل  خيو  قط   نو قلدلللللللللللصطس ونجو    الثين: 
ث لثس و،س ل  لو ننله ل  دللللللللللللللرتي نو ل  قل قحمللود قلىلقلد؛ فلإس ل  لو قمل ل  فيله ل بلولري فقلد  

وكلق لو قشرتى ج ود س مث لصض ووجد دملبيري عيبواس ف ة اصدا لري قلقد     .(2)لولوا فب
ل  قلث ثس ولو تىلل  قلصد بسللللللللللبب جتدد عيب نو و اس ف ة انيول ب   قحملود ال اىل رب لد  

 .(4)قع رب لد ا ل  قلث ث (3)أل شد

 
(. و كص قإلللو  لثلوالا  330س قملني لب قلىللويل: ] : نلني ب  ولوللب[ 282 8قنطص: )قحللووي:  (1)

وللد لص نس قملصاغ ، ق نك  جيص   (. للو  قلصقفىل : "466 10لصابلوا ل  هللق. قنطص: )هنلوالري قملني لب: 
  فللول ربع قملثللمس جىلللم  للل  ل   نس قملللو س و،س نك  أبكثصس فللولزايد  ل  قلث للثس و،س كللونللل وق  للري

و كصان ننله ،س للوتلل قلزوجلري لب لهس وو  يلو قلزوجس ولري قللدو ؛ ألنله ال اص  ل يلو؛ ف زالد   .ع ى قلوق  
دللدو س و، ق  قد للوللهس  قد للو ا إلل فيله قل ربع؛ و، ق  قد  لل س  قد للو اص  ل يلوس ، ق تللكص   لل س  

ب :  ...". مث  كص نلث ري ع ى  ل  لصابري ممو  كصا قمللل . قنطص: )قلدلللللللصك قلكفإ  قلإصلللللللم لسلللللللولم
 (.39 3س ن   قملنيولب: 282 6(. قنطص: ) وضري قلنيولبني: 227-228 7

  ألنه لي  ب إوالس و،هو هو قل  وع ل  قالك سلو س وقال ل د ق س فصلو  ك و ، ق نف   قملدلرتي  (2)
س  وضلللري قلنيولبني: 55-54 7س ولصض قلبولري ف ة اإسلللا. قنطص: )قلدلللصك قلكب : وقملبيري لولة ع دا

س ن للللللللللللل  341 -340س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 182 12 بيه:  س كإواري قل134 6
 (.40 3قملنيولب: 

قأل ش: لغري: نصلللل ه قل أ اش: وهو قل  صاشس اقو  ن شللللل بني قلقو : ، ق نلقيل قلدللللص بي يةس   (3)
س  279 11س هتلاب قل غري: 284 6ونفسلللللللللللللد  بي يةس ونوصال بىلضلللللللللللللية ببىلغ. قنطص: )قلىلني: 

 (.263 6وس قلىلص : س لس995 3قلص وك: 
وقأل ش قصلللللللللللنيبحوا: اقو  لداري ق وق ك وقألعضلللللللللللوء. وهو: قلصجوع ،  جزء ل  قلث   اىلصا لد ا 
جىلصفري نسبري لد  نقصوس قلىليب ل  لي ري قملبيريس ف جري ل  قلث   جثم نسب ه. قنطص: )قلدصك قلكب :  

س  178  قل  بيه:  س حتصاص نلإو474 3س  وضلللللللللللللري قلنيولبني: 250 1س قل طة قملسللللللللللللل ىلل : 246 4
 (.434 2س لغين قحمل وج:  12 1قملصبوك قمل  : 

س كإواري  134 6قلنيولبني: س  وضلللللللللللري 55-54 7س قلدلللللللللللصك قلكب :  294 8: )قحلووي: قنطص (4)
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ولو دع نو قشلللرتى مث لوام ي قملصضس وي ،لضلللوء قلىلقد وبنيري قع رب ل  قلث ثس 
لوتهس وشللللللصط ل ىلولم نكثص . ولو لو ض ي لصض (1) للللللوقء جىل  و قإللولري بيىلوا نو فسللللللخوا 

 .(3)ولد لص (2)ل  نجص  ع  ه مل اىل رب ل هس وكلق لو  ول ى ي قألص 
س ولو كلوتلب ي قلصلللللللللللللل لريس (4)قلك لوبلري تىل رب ل  قلث لث و،س كلونلل بقي لري قملثلم الثاينلا  

س ولو نع قله ي قملصضس نو نبصنا ل  قل  و  قع رب (5)ولبغ قل  و  ي قملصض مل اىل رب ل له
 .(6)قلث ث نلم قأللصا  ل  لي  ه وقل  و ل  

 
 (.40 3س ن   قملنيولب: 341 -340س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 182 12قل بيه:  

 
 

س  وضلللللللللللللللري 55 7و 153 4ف لو بىللدهلوس قلدللللللللللللللصك قلكب :  411 10قنطص: )هنلوالري قملني لب:  (1)
 (.40 3س و75 2س ن   قملنيولب: 135 6قلنيولبني: 

قلىلولم ل  كث  قلصب  ل   نس قملو  دوس قلث ثس  لوقء لو ض  فإ  قلقصقض اكوس لو اصلم ،   (2)
وقلوجه قآلخص في و لو حو  ي قلىلولم ع ى تسلوو  ي قلصب  نو تإوضلم وكوس نل ي و  لي و نو نكثص. 

قملسلللللللللللللللوللو : نهنلو تىل رب ل  قلث لث. وهللق للو  ج له قلصقفىل  وقل وويس وللو  قب  قلصفىللري ننله قملللهلب.  
سلللللللللللولو  نس قل  وء ي قملسلللللللللللولو  ل  عني قملو ؛ فولث ص  ال حتد  ل  قلىل مس وقلإص  بني قلقصقض وقمل

بدليم نهنو حتد  و،س مل اىل مس و،هو حصلللللللللللللل ل ل  نإ  قلدلللللللللللللل ص  فكونل ك  وفري قلدق . قنطص:  
س  379 4س قل يللللالللب: 517-516 7س هنلللوالللري قملني لللب: 233 2س قمليلللل : 348 7)قحللللووي: 

س كإواري قل بيه:  125-124 5س  وضلللللري قلنيولبني: 19 6س قلدلللللصك قلكب : 273و 230 7قلبيوس: 
 (.270 5س قل  ة قلوهوج: 149 11
   س نسخري قملك بري قأل هصاري.274س لوحري: ل  قملخنيوط قنطص: ق زء قلثولث (3)
س  146و 141قل  بيه:  س 268 18س قحلووي:  440 8س خم صللللللللللللللص قملزين: 87 8قنطص: )قأل :  (4)

  58 7س قلدللللللللللللللصك قلكب : 252 8س قلبيللللوس: 437 8قل يلللللاللللب: س 447 10هنللللواللللري قملني للللب: 
 (.218 12س  وضري قلنيولبني: 458 13و

س  وضلللري قلنيولبني: 58 7س قلدلللصك قلكب : 475 8س قل يلاب:  273قنطص: )قل   ري: قلوصلللواي  (5)
 (.40 3س ن   قملنيولب: 220 12
س هنواري قملني ب:  274سقل   ري: قلوصلللللللللواي 284 18س قحلووي: 440 8قنطص: )خم صلللللللللص قملزين:  (6)
ضلري قلنيولبني: س  و 58 7س قلدلصك قلكب : 261 8س قلبيوس: 512 7س قلو لي :  462و 457 10
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ي قملصض ال اىل رب ل  قلث لللث كلللأمثلللوس قألعىل لللري قلنييبلللري وقلثيلللو   (1)قال لللللللللللللل يبد الرايع 
 .(2)قل إيسريس واقبم ،لصق ا به ي قملصضس وال يفسب فيي و ل  قلث ث

لو كإص ع  كي ه دلىل ق ي لصضلللللللله ونلك ه قإلعىلو س نو نعىلة ي جزقء قلصلللللللليد  اخلينمس 
 .(3)ونلك ه قلصو ؛ مل اىل رب ل  قلث ث

لو لو  لىلبدا ننل حص لبم لصض لو  بيو  نو بدللللليصس مث لصض ولو  بىلد   السااااين   
لضللل   ل ؛ ع ق ومل اىل رب ل  قلث ثس و،س لو  لبم لو  بدللليص؛ فإس نقص لصضللله ع  
شللليص فكلل س و،ال فيو ك و لو ع ق ع قه ي قلصللل ري بصلللإريس ووجد  ي قملصضس وي 

 .(4)قع بو ا ل  قلث ث لوالس

 
 (.175 12س كإواري قل بيه:  219-220 12
: ي قل غري: ع ب قلولد لني قواس وي قالصنيبك: ع ب قلولد ل  قأللري  حبو  قلسيد قال  يبد  (1)

س 50س قل ولي  ع ى لي للو  قل ىلللو ا : 64نل لله. ني جىلللم قأللللري ن  ولللد. قنطص: )ع بللري قلني بللري: 
 (.171 1س لىل ة قملصني  و  وقأللإو  قلإقييري: 78 1لىل  وء: د  و  ق

س  58 7س قلدللللللللللللصك قلكب :  497 19س هنواري قملني ب: 277-276قنطص: )قل   ري: قلوصللللللللللللواي  (2)
 (.40 3س ن   قملنيولب: 370 2س قل د اب: 134 6 وضري قلنيولبني: 

قلصقفىل  وقل ووي. قنطص:  (. ونق يلللو ع للله 285 كص هللللق قلإصع قمل ويل ي: )قل   لللري: قلوصللللللللللللللللواي  (3)
(. ونكثص قلإقيوء ،هو الكصوس قملسللللألري في و لو  201 6س  وضللللري قلنيولبني: 129 7)قلدللللصك قلكب : 

نوصلللللى ل  ع يه كإو   خم   دلىل قس و قد  لي ري قلصلبري ع ى قإلعىلو  وقلكسلللللو س فيم تىل رب قلوصللللليري  
قخ  إوق ي لد  قملىل رب ل  قلث ث.  ل   نس قملو  ن  ل  قلث ث؟  وقألصللللللللل  نهنو ل  قلث ث وقس كونوق

س قلدلللللللصك قلكب :  113 8س قل يلاب: 222 7و 467 4س قلو لللللللي :  336 15قنطص: )قحلووي: 
 (.23 15س كإواري قل بيه:  26 11و 201 6س  وضري قلنيولبني: 279 12و 128 7

س  134 6س  وضللللللللري قلنيولبني: 58 7س قلدللللللللصك قلكب : 276-275قنطص: )قل   ري: قلوصللللللللواي  (4)
س حتإلللري قحمل لللوج:  40 3س ن لللللللللللللل  قملنيلللوللللب: 524 10س قل  ة قلوهلللوج: 175 12الللري قل بيللله: كإلللو
(. وقنطص قلقولني ي لسللللللألري تىل يق قلىل ق ي قلصلللللل ري بصللللللإريس مث وجد  ي قملصض: )قل   ري:  23 7

س قلدللللللللللللللصك قلكب :  404 8س قلبيوس: 413 8س قل يلاب: 501 7س قلو للللللللللللللي :  259قلوصللللللللللللللواي 
(. وقمللهب ننه ل   نس قملو  قس وجد  قلصللللللللإري 201-200 12س  وضللللللللري قلنيولبني: 430 13

س هنللواللري  481 6س لغين قحمل للوج: 389 10و 24 7بغ  قخ يللو  قلسلللللللللللللليللد. قنطص: )حتإللري قحمل للوج: 



 

 

 

 

 اجلواهر البحرية 358

صاضللللللللري لصض لوهتو أبلم ل  ليص لث يو صلللللللل س وقل قصللللللللوس ع ه ، ق ُنك ل قمل السااااااينيع 
س (1) لود س وي قع بلو ا ل  قلث لث  ب لري نوجله: نصلللللللللللللل يلو ع لد قلقلوضلللللللللللللل  وقإلللو : نىلة

واثلثيلو: نس قلزوج ،س كلوس وق اثاس ومل جيزا بقيلري قلو  لري قع رب ل  قلث لثس و،س مل اك  وق اثاس 
. وخ ري قملصاضلللللللللري (2)وه   ليري مل يفسلللللللللب ل هك و لو كوس عبدقا وه  حص س نو لسللللللللل  وا 

فيله ال  قحمللود ل  قلث لثس البا خ ري قملصاغ؛ فلإس للد   قحمللود دحمللود  اىل رب فيله للد  
 .(3)اىل رب ل ه

ل    قحملللود ولو نجص عي للوا ل  نعيللوس نلوقللله بللدوس نجص  قملثللم ي قملصض قع رب  
قلث ثس  لللللوقء قنقضلللللل لد  قإلجو   لبم لوته ن  الس ولو نعو  شلللللي وا ل يو فيه وق لللللرتجري 
قلىلني لبلللم لوتللله؛ قع رب  نجصهتلللو ل  قلث لللثس البا للللو ، ق دع بث   للجلللمس ف لللم 

 
 (.403 8و 56 6قحمل وج: 

(. وقنطص لو  333قنطص ي قل قللم ع  قلقللوضلللللللللللللل : )قملني للب قلىلللويل: ] : نلني ب  وللولللب[  (1)
(. وقمل ويل: )قل   ري:  279 8(. وهو لو نو دا قملوو دي: )قحلووي:  493 13قإللو : )هنواري قملني ب:  

 (.277 12(. ولو  قب  قلصفىلري: "هو قألص ". )كإواري قل بيه:  270قلوصواي 
اىل رب ل  قلث لث؛ ألهنلو مل ت ز  ،ال ع  قلبضللللللللللللللري وقلبضللللللللللللللري لي  جلو . قنطص:  وقلوجله قلثلوين: ننله ال 

(. ونق ه قإللو  ع  بىلغ 914س قلبسلللللللللي : قلدلللللللللإىلري ،  لسلللللللللة قلصلللللللللدلو  424 4)قلو لللللللللي : 
 (.493 13قألص و : )هنواري قملني ب: 

س  وضللللللللللري 53 7س قلدللللللللللصك قلكب :  98-97 5س قل يلاب: 242 11قنطص: )هنواري قملني ب:  (2)
(. لو  قلصقفىل : "هلق هو قملدللليو  39 3س ن للل  قملنيولب: 270 2س قل د اب: 133 6: قلنيولبني

(. ولو  قل ووي: "هلق هو قلصلللل ي  قللي لنيري به ق  يو ". 54 7ي قملسللللألري". )قلدللللصك قلكب : 
 (.133 6) وضري قلنيولبني: 

  س269-268س قل   ري: قلوصللللللللللللللواي 102-101 10س قحلووي: 215-214 5قنطص: )قأل :  (3)
س  وضللللللري 415 8و 55 7س قلدللللللصك قلكب : 577 5س قل يلاب: 493-492 13هنواري قملني ب: 

 (.408 13س كإواري قل بيه:  284 6و 135 6قلنيولبني: 
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م لبلم لوتله؛ ال اىل رب ل  قلث لثس ولو نجص نإسللللللللللللللله ج لود س نو ع لم لغ ا ل ربعلوا؛ قألجل 
 .(2)قع بو ا ل ه وص   قلقوض  (1)فوألص  ننه ال اىل رب ل  قلث ثس

 بيوس كيإيري قح سو  قل ربعو  ل  قلث ث ع د قل زقحة. األمر الثينل   
فصللوعدقاس وضللو  قلث ث ع يو؛ في  ،لو ل  ز س نو  سفإ ق صللد  ل  قملصاغ تربعو

 دملو س نو بىلضيو ل  زقا وبىلضيو لىل قوا. [   42]لىل قري 
نس تكوس ل  ز س ك و لو نع ق وول  وتصلللللللد  ونبصنس نو وهب   القسااااال األول 

ونلبغ وحللو  ي قلىلقود. فللإلللو نس تصتللبس نو تقري دفىلللري وقحللد ؛ فللإس تصتبللل لللد  ل يللو 
  دلييو ع ى ،جو   قلوق  س  للللللللللللوقء كونل ل  ل  و  قلث ثس فإ ق مت  وُ قألو  فوألو  ،  مت

 .(3)ج   وقحد نو ل  ج سنيس  وقء كوس فييو ع ق نو الس  وقء تقد  نو أتخص
ولو كوس قل ربع قمل قد   ود  ي ضلللللللللل   تصللللللللللصاس فوع ري قلوق   بىلد لوته ع ى 

وقلسلللللللللللللل ىلللري قملبيىلللريس كللوس للله قلصد عيللب ي قلىلوضس مل اني ري ع يلله لو  لله كللولث   ي قلبيري 
دلىليبس فيبنيم واصلللللللللل  قل صللللللللللصا قلثوين نوالاس فإس خصج ل  قلث ث نإل ولد  لو بىلداس 

 .(4)و،ال لد  ل يو لو يف   ه قلث ث
؛ فللإلللو نس اكوس ع قللواس نو و اس نو ع قللوا وو ا.  فعااو واةاا  و،س ولىلللل ك يللو 

فللإس مل اك  ع قللواس ك للو لو وهللب ل  مجللوعللري دفىلللري وقحللد ؛ ]أبس لللو  كللم ل ية قهتبللل 
 

قلبسللللللللللللللي : قلدللللللللللللللإىللري ،  لسللللللللللللللة  س 268-267قنطص هللا قملسلللللللللللللللوللم: )قل   لري: قلوصلللللللللللللللواي  (1)
س  وضري قلنيولبني: 54 7س قلدصك قلكب : 98 5قل يلاب:   س 424 4س قلو ي : 914 قلصدلو 

 (.40 3س ن   قملنيولب: 339س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 133 6
 (.339س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 277 12قنطص قل قم ع ه ي: )كإواري قل بيه:    (2)
  957 2ض ،  لسلة قلصلدلو  س قلدلولم: قلقصق347 2قمليل : س 211 8قنطص: )قحلووي:  (3)
س قلو للللللللللللللي :  551-550و 547س قل   لري: قلوصلللللللللللللللواي 239-238 19س هنلوالري قملني لب: 959و
س قلبيوس:  388 8س قل يلاب: 917-916س قلبسلللللللللي : قلدلللللللللإىلري ،  لسلللللللللة قلصلللللللللدلو  424 4
س  190 12س كإواري قل بيه:  135 6س   وضللللللللللري قلنيولبني: 56 7س قلدللللللللللصك قلكب : 193-194 8

 (.41-40 3س ن   قملنيولب: 246 6قل  ة قلوهوج: 
 (.345س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 295 8قنطص: )قحلووي:   (4)
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ل   كلقس فقو  وهبل ل  كم ل كة لو  كص س ون نل له ي لبضللللللللللهس فقبضللللللللللوا دفىلري 
 اقد  بىلضلللللليو س نو نبصنهة ل  دا هس نو ول  ع ييةس نو دع ل ية ج ود ؛ مل(1)وقحد [

و،س لقي ري ع ى نسلللللبري لقوداص قل ربعو . ع ى بىلغس بم او ع قلث ث ع ى قلكم دع بو  ق
لو  قلصقفىل : -كونل ع قواس ك و لو لو  لىلبيدا نع ق كةس نو  للللللللللومل ووور وفولق نحصق س 

 -(3)وي هلا خبا    ي ك و  قلىل ق-  (2)"نو اقو   ومل حص ووور حص وفولق حص"
 . (4)بي يةس وال تو ع قحلصارينلصع 

و،س كلونلل ع قلوا وو ا؛ أبس وكلم وكيبا ي قلىل قس وآخص ي ق بلريس وآخص ي قلبيري 
دحملود س وولىلل ك يو دفىلري وقحد  فقوالس: نصلللل ي و: ننه اسللللوى بني قلكمس واثنيي و: 

 
 ل  ل  قألصم.ولو بني قملىلقوف ني   (1)
بم قلصقفىل  قع رب هلا قلصو   ل  صو  تصتيب قل ربعو  قمل  ز س ولي  ل  صو  ولوعيو دفىلري.   (2)

دملو س نلصع بي يةس  لللللللللللوقء   ولو ع ق ع قية(. مث لو  بىلد  ل : "58 7قنطص: )قلدلللللللللللصك قلكب : 
(.  59 7". )قلدلللللللللصك قلكب : ، ق لل فسلللللللللومل حص ووور حصس وفولق حصس نو لو : فية نحصق لو : 
  لا قلىلبو ق  نإ  قحلكة ، ق مل تك  ل  ز  وكونل لىل قري دملو . ف ىلم
  نس نسخري ل    عوبقبو صقي.85س لوحري: ل  قملخنيوط قنطص: ق زء قلثوين عدص (3)
هنواري  س958و956 2س قلدللللللللللولم: قلقصقض ،  لسللللللللللة قلصللللللللللدلو  347 2قنطص: )قمليل :  (4)

قلبسللللللللي : قلدللللللللإىلري ،  لسللللللللة  س 425 4س قلو للللللللي : 548قل   ري: قلوصللللللللواي  س238 19قملني ب: 
س  وضللري قلنيولبني: 56 7س قلدللصك قلكب : 194 8س قلبيوس: 388 8س قل يلاب: 917 قلصللدلو 

س  347 -346س قملني لب قلىللويل: ] : نلني ب  ولوللب[ 192و191 12س كإلوالري قل بيله: 135 6
 (.81-80 4س لغين قحمل وج: 41 3س ن   قملنيولب: 246 6قل  ة قلوهوج: 
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تقللدكيللو قلقوالسس . وي قلك للوبللري عصاقللوس: نشللللللللللللللبيي للو: نهنللو كللولىل ق؛ فإ  (1)اقللد  قلىل ق
 .(2)ونص ي و: نهنو ال تقد 
نس تكوس ك يو لضلللوفري ،  لو بىلد قملو ؛ فب اقد  بىلضللليو ع ى   القسااال الثين: 

س لك  ،س مل اك  فييو ع ق (3)بىلغ و،س تقد  ي قإلاصللللوءس  للللوقء كونل ع قوا نو و هو
س ف و نوصللى لزاد جولريس ولىل صو ال سللنيس ولبكص (4)و ع قلث ث ع ى قلكم دع بو  قلقي ري

مخسللنيس ولكم ل  قآلخصا  مخسللري وعدللصوس. و،س ال سللني و  ث لوله لولري؛ نعني   اد 
س وفيه (5)كونل ع قوا نلصع بي ية ف   خصجل له قلقصعري ع ق ل ه لو بق  دلث ث ك و لص

 
س  549س قل   ري: قلوصلللللللللللواي 972-971 2قنطص:)قلدلللللللللللولم: قلقصقض ،  لسلللللللللللة قلصلللللللللللدلو   (1)

س  388 8س قل يلاب: 918س قلبسللللللي : قلدللللللإىلري ،  لسللللللة قلصللللللدلو  426-425 4قلو للللللي :  
س قل  ة قلوهللوج: 191 12س كإللواللري قل بيلله: 136 6س  وضلللللللللللللللري قلنيللولبني: 57 7قلدللللللللللللللصك قلكب : 

لقو  قألو س فيقسللللللل  قلث ث ع ى كمس واقصع في و  (. وقمللهب ق41 3س ن للللللل  قملنيولب: 247 6
س هنلوالري قحمل لوج:  81 4س لغين قحمل لوج: 26 7خيص قلىل ق ،س ضلللللللللللللللو  قلث لث. قنطص: )حتإلري قحمل لوج: 

6 57-58.) 
س كإواري قل بيه:  136 6س  وضلللللري قلنيولبني: 58 7س قلدلللللصك قلكب : 426 4قنطص: )قلو لللللي :  (2)
س ن للللللل  246 6س قل  ة قلوهوج: 358ب  وولب[  س قملني ب قلىلويل: ] : نلني191-192 12

 (.41 3قملنيولب: 
س قل   للري: 971 2س قلدللللللللللللللللولللم: قلقصقض ،  لسللللللللللللللة قلصللللللللللللللللدلللو  211 8قنطص: )قحلللووي:  (3)

س كإلللوالللري قل بيللله:  195 8س قلبيلللوس: 388 8س قل يللللالللب: 426 4س قلو للللللللللللللي : 543قلوصللللللللللللللللواي 
 (.359س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 191 12
 وضللري قلنيولبني: س 57 7س قلدللصك قلكب : 915قنطص: )قلبسللي : قلدللإىلري ،  لسللة قلصللدلو   (4)
 (.80 4س لغين قحمل وج: 41 3س ن   قملنيولب: 245 6س قل  ة قلوهوج: 135 6

 ك و تقد  ي قلصإ ري قلسوبقري.  (5)
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. فإس نوصللى ب قدأ بىلضللية لد س ك و لو لو  (1)وجه: نان نو ع قلث ث ع يية كغ  قلىل ق
 .(2)لرينع قوق  وملوا مث ووهواس نو نعنيوق  ادقا لولري مث ع صقا لو

و،س كوس ع قوا وو اس ك و لو نوصللللللللللللللى بىل ق  للللللللللللللومل ولزاد لولري فإ  تقدأ قلىل ق 
س وخصلللللصلللللي و قلبغوي جو ، ق كوس لري قلىل ق وصلللللواي قل   ي  (3)قلقوالس قمل قدلوس لني قوا 

. للو  قل ووي: "وقألصلللللللللللللل  (4)وللو : "، ق قج  ري لىلله قلوصلللللللللللللليلري ل إقصقء في لو  للللللللللللللوقء"
وقخلبا كوخلبا في و ، ق نوصلللللللى لزاد بدللللللل ءس ول إقصقء بدللللللل ءس س قن يى.  (5)قألو "

وضلللللللللللو  قلث ث ع ي وس هم اقسلللللللللللة بي ي و نو اقد  قلإقصقء؟ فيه عصاقوس: نحدمهو: عصد 
 . (7)س ي قلك وبريوجيصاي .(6)قولنيس وقلثوين: قلقنيري أبنه اقسةقل

 
وي قلىل ق ي هلق قلقسة وجه ننه ال اقصعس بم اقس  قلث ث ع ييةس و،هو قلقصعري لو  قلصقفىل : " (1)

(. وقنطص: ) وضلللري  57 7". )قلدلللصك قلكب :  ل  خوصللليري قلىل ق قمل  ز؛ لو ود قخلربس وقمللهب قألو 
 (.135 6قلنيولبني: 

 قملصود  قلسوبقري. (2)
 (.211 8". وقنطص: )قحلووي:  1قنطص قلصإ ري قلسوبقريس قحلوشيري: " (3)
 (.389 8)قل يلاب:  (4)
 هفي ؟، ق قج  ري ي هلق قلقسة ع ق وو اس فيم اقد  قلىل ق لقوتهس ن  اسوىلو  قل ووي: " (5)

نلو ، ق نوصى ل إقصقء بد ءس وبىل ق س لوالس. نظيصمهو: قل سواري. هلق ي وصواي قل   ي  لري قلىل ق
فقو  قلبغوي: مهو  وقءس الشرتقكي و ي قلقصبري. ولنيري قلديا نبو ع   بنيصد قلقولنيس لوجود  ؛عبد 

 (.136 5) وضري قلنيولبني:   ."-وهللا نع ة-  .ل ل: قلثوين نصقلقو  وقلسصقاري.  
س قل يلللاللب: 448 4س قلو للللللللللللللي : 281-280 11س هنللواللري قملني للب: 142نطص: )قل  بيلله: ق (6)
س كإواري 183 6س  وضللللللري قلنيولبني: 95-94 7س قلدللللللصك قلكب :  232-231 8س قلبيوس: 77 5

 (.358س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 191 12قل بيه:  
س قلدلللصك 196 8س قلبيوس: 389 8قل يلاب: س 348 2س قمليل : 28 18قنطص: )قحلووي:  (7)

س قل  ة قلوهلللوج: 192-191 12س كإلللوالللري قل بيللله: 136 6س  وضلللللللللللللللللري قلنيلللولبني: 58 7قلكب : 
6 246.) 
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فكلوس قلىلبيلد مجلوعلري؛ نلصع بي ية في لو  -وهو قلصلللللللللللللل ي - فلإس  للللللللللللللوا لو بي ي لو
. وال فص  ي  ل  ك ه أبس اوصللللللللللل  بىل ق قلىلبدا س نو بىل ق نحدمهو وتىل يق (1)خيصلللللللللللية

، ق للل فسلللللللللللللللومل  :. ولو للو (2)ع ق قآلخص ع ى لوتلهس وفيله وجله: ننله اقلد  قملىل ق ع قله
حصس و،س للل ل  لصضلللللللللللللل  هللق فغلور حص؛ فلإس للو  ل   لل  قملصضس ومل ا   قلث لث 

 . (3)هب و نلصع بي ي وس و،س بصن ل ه مث لو  ع ق  ومل دوس وور
 .(4)نس اكوس بىلغ قل ربعو  ل  زقاس وبىلضيو لىل قوا؛ فيقد  قمل  زالقسل الثينل   

 .(5)قلوقلىلري ي عقود قملىلووضو  ال ت ول  ع ى قلقبغس البا ق بري قحملود : فينئ  
 فرو 

: لو  ي قملصض نو ي قلصللل ري لغور: ،س نع ق   فسلللومل حصس مث نع ق ووهوا قألو 
ي لصض لوته؛ فإس وىف قلث ث هب و ع قوس و،س مل ا  ،ال أبحدمهو ع ق وور دوس  للللوملس 

 . (6)بي ي و ع ى قمللهبوال اقصع 

 
 (.136 6س  وضري قلنيولبني: 57 7ني ، ق ضو  قلث ث ع ية. قنطص: )قلدصك قلكب :   (1)
س قل   ري: 239 19س هنواري قملني ب: 973 2قنطص: )قلدلللللللولم: قلقصقض ،  لسلللللللة قلصلللللللدلو   (2)

س  58-57 7س قلدللللللللصك قلكب : 389 8س قل يلاب:  426 4س قلو للللللللي : 545-544قلوصللللللللواي 
(. لو  قل ووي: "وقلصللللل ي  360س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 192 12كإواري قل بيه:  

 وضلللللللللري  ) ."ألس ولل ق للللللللل  قولي و وقحدس ولد قشلللللللللرتكو ي قلقو  ص؛ال اقد  نحدمهو ع ى قآلخننه 
 (.136 6قلنيولبني: 

س قلدلللصك قلكب : 389 8س قل يلاب:  973 2قنطص: )قلدلللولم: قلقصقض ،  لسلللة قلصلللدلو   (3)
 (.137 6س  وضري قلنيولبني: 59 7

ألهنللو تإيللد قمل لل  ي قحلللو س وألهنللو ال لللري ال ا  ك  قملصاغ ل  قلصجوع ع يللو. قنطص: )قل   للري:   (4)
س قل  ة قلوهلوج: 136 6س  وضلللللللللللللللري قلنيلولبني: 57 7س قلدللللللللللللللصك قلكب : 546-545قلوصلللللللللللللللواي 

 (.58 6س هنواري قحمل وج: 81 4س لغين قحمل وج: 41 3س ن   قملنيولب: 247 6
 (.270 6س  وضري قلنيولبني: 380 13و 211 7قنطص: )قلدصك قلكب :  (5)
س هنواري قملني ب:  960 2س قلدللللللولم: قلقصقض ،  لسللللللة قلصللللللدلو  286  8قنطص: )قحلووي:  (6)
س قلبسللللللللللللللي : قلدللللللللللللللإىلللري ،  لسللللللللللللللة  426 4س قلو للللللللللللللي : 551س قل   للري: قلوصللللللللللللللللواي 132 14
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حصقسس مث نع ق ولوهلوا؛ فلإس وىف   (1)ولو للو : ،س نع قلل ولوهلوا فسلللللللللللللللومل و]فلولق[
قلث ث هبة ع قوقس و،س مل ا  ،ال أبحدهة ع ق وور خوصللللللريس و،س فضللللللم ل  قلث ث بىلد 
ع ق وللور شلللللللللللللل ء نلصع بني قآلخصا س ف   خصجللل للله قلقصعللري ع ق ك لله ،س خصج ك للهس 
وبىلضلللللللله ،س مل خيصج ،ال بىلضللللللللهس و،س خصج نحدمهو وبىلغ قلثولث ع ق قللي خصجل له 

 .(2)س وع ق ل  قآلخص بقد  قلبول قحلصاري ك ه
ولو لو : ، ق نع قل ووهوا فسلللللللللللومل حص حو  ع ق  ووهواس نو لو  له ننل حص ي 
حو  ع ق  ووهواس مث نع ق ووهوا ي لصضلللهس ومل ا  قلث ث ،ال أبحدمهو فوجيوس: نحدمهو 

ننه ا ىلني  :وجز  به قلصقفىل  (4)س واثنيي و ع  نيب حولد(3)ع  قب   للللللللصاج: نهن و  للللللللوقء
ولوهلوا فسللللللللللللللومل حص ي حلو  ،ع لول  ولوهلواس مث  [ ن43]ولو للو  ، ق نع قلل . (5)ع ق ولور

 
لبني: س  وضللري قلنيو59 7س قلدللصك قلكب : 196 8س قلبيوس: 389 8س قل يلاب: 918قلصللدلو  

س هنواري قحمل وج:  81 4س لغين قحمل وج: 27-26 7س حتإري قحمل وج: 41 3س ن لللل  قملنيولب: 137 6
6 58.) 

 ي قألصم: وورس وقملثبل ل  طس وهو قلصوق . (1)
س قلو للللللي : 554س قل   ري: قلوصللللللواي 961 2قنطص: )قلدللللللولم: قلقصقض ،  لسللللللة قلصللللللدلو   (2)
س  197 8س  قلبيوس:  389 8س قل يلاب: 919دلو  س قلبسللللي : قلدللللإىلري ،  لسللللة قلصلللل 426 4

 (.138 6س  وضري قلنيولبني: 59 7قلدصك قلكب :  
س كإلللوالللري قل بيللله:  286 8فيىل ق نحلللدمهلللو دلقصعلللري. قنطص قل قلللم ع  قب   للللللللللللللصاج: )قحللللووي:  (3)
 (.364س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 198 12
س  268 8تصمج ه. وقنطص قل قم ع ه: )قحلووي:  ني قلدلليا نيب حولد قال للإصقايينس ولد تقدلل (4)

س قملني ب قلىلويل: ] : 198 12س كإواري قل بيه:  961 2قلدلللللللولم: قلقصقض ،  لسلللللللة قلصلللللللدلو  
 (.364نلني ب  وولب[ 

 (.552(. وقنطص هلا قملسألري: )قل   ري: قلوصواي 59 7ومل الكص و ا. قنطص: )قلدصك قلكب :  (5)
نطص:  قلدلللللللللللللليا نيب حللولللد ونكثص قألصلللللللللللللل للو . قو وقلىل صقين نسللللللللللللللللب قلوجلله قلثللوين الب   للللللللللللللصاج 

ويف  م   (. و كص قلديا نبو ق  ق قلد ق ي قح  والا آخص ي هلا قملسألري فقو : "197 8)قلبيوس:
وال  سألنله جىللم ع قي لو ي وللل وقحلد وال كك  نس نقصع بي ي لو ؛ع لدي ننله ال اىل ق وقحلد ل ي لو

". )قمليل : دلسلبق فوجب نس اسلقنيو ألنه ال لزاري ألحدمهو ع ى قآلخص ؛أ ع ق نحدمهوكك  تقد 
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س ولو  قمل ويل: اصلللللللللل  وا ىلني ع ق (1)نع ق ووهوا؛ لو  قلىلصقليوس: ال اصلللللللللل  هلق قل ىل يق
 . (2) ومل

،س تزوجللُل فللأنللل حصس مث تزوج ي لصض لوتلله أبكثص ل  ليص  :ولو لللو  لىلبللدا
س فللإس قل ضللللللللللللللى قحلللو  ت إيللل قلزايد  أبس كللونللل (3)ل  قلث للث قملثللم؛ فقللد لص أبس قلزايد 

قلزوجلللري و  وق  لللريس فلللإس خصجلللل هو ولي لللري قلىلبلللد ل  قلث لللث نإللللقس و،س مل خيصجلللو للللد  
 . (5)اس وايسس ونشو  قلصقفىل  ،  جم ء لو : نهن و (4)قمليص

: لو للو   لو ا له قحللوللم ،س نع قلل نصلللللللللللللل  مح ل  فلأنلل حص س مث نع ق الثاين:
نصلللللللإه ي لصض لوته؛ فإس خصجو ل  قلث ث ع قوس و،س مل خيصج ،ال قل صللللللل  قملىل ق ع ق 
دوس دليه ودوس نلهس و،س خصج هو ونحد قآلخصا  ل  قل صلللل  وقأل س ك و ، ق كوس لوله 

قلولد ل يو لولري وقأل  مخسلوسس فقد بق  ل ه مخسلوس لرتدد  بي ي و؛ نلصع  بمثولريس ولي ري  
بي ي لوس فلإس خصجلل قحلصالري ل  صلللللللللللللل  قآلخص ع قس وك لم ع ق قلوللد وبقيلل قأل   ليقلريس 
و،س خصجل لأل  ف و ع ت  ري قلث ث ع ييو وع ى قل صللل  قلبول  دلسلللواريس فيىل ق ل  كم 

س للو  (6)لوللد. كللق للولله قلغزقيل وقلصقفىل ل ي لو نصللللللللللللللإلهس فيك لم بله حصالري  ب لري ن دع ق
 

 (.197 8(. وقنطص: )قلبيوس: 348 2
(.  344 كص هلق قلقوضللللللل  نبو قلنييب قلنيربي ي قل ىل يقري. قنطص: )قل ىل يقري قلكربى: قلوصلللللللواي  (1)

قلقصقض ،  لسللللللللللللللة  ونقللم  للل  ع لله وع  قلدلللللللللللللليا نيب قحلللولللد قبُ  قلصللللللللللللللبللو  ي: )قلدللللللللللللللللولللم: 
 (.366(. وقنطص: )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 961 2قلصدلو  

س قلدلللللللصك قلكب : 389 8(. وهلق هو قلصللللللل ي . قنطص: )قل يلاب: 553)قل   ري: قلوصلللللللواي  (2)
س حتإري 41 3س ن لل  قملنيولب: 247 6س قل  ة قلوهوج: 138-137 6س  وضللري قلنيولبني: 59 7

 (.58 6قحمل وج:   س هنواري27 7قحمل وج: 
 .353قنطص: صإ ري  (3)
س قل   للري: 962 2س قلدللللللللللللللللولللم: قلقصقض ،  لسللللللللللللللة قلصللللللللللللللللدلللو  287 8قنطص: )قحلللووي:  (4)

س  وضللللللري قلنيولبني: 60 7س قلدللللللصك قلكب : 198 8س قلبيوس: 390 8س قل يلاب: 557قلوصللللللواي 
 (.27 7س حتإري قحمل وج: 41 3س ن   قملنيولب: 138 6

 (.60 7قلزايد  وع ى لي ري قلىلبد. )قلدصك قلكب : فيو ع قلث ث ع ى   (5)
س قلدللللللصك 921س قلبسللللللي : قلدللللللإىلري ،  لسللللللة قلصللللللدلو  427-426 4قنطص: )قلو للللللي :  (6)
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قلصقفىل : "ف و كونل لي ري قأل  ناضلللللللللللوا لولريس وخصجل قلقصعري  و؛ و ع قخل سلللللللللللوس ع ييو 
ف كوس قحلصاري ل  س وع ى قل صللل  قلبول س فيىل ق مث يو وهو   ثو قخل سلللني و لللدس ق   ري

قألو  ننه اىل ق   ثو قأل س وت  ري . وي قل   ري ي قلصلللللو    (1)"قأل  قلث ث ول  قلولد قلث ثوس
 .(2)قلث ثني ل  قلولد وهو قلسدسس ومهو بقد  قخل سني قلبوليري ل  قلث ث

: لللو  قإللللو : "لو كللوس ملصاغ جللو اللري حللولللم بولللد  ليقس فقللو   للو ننللل الثاينلا 
لو  قألل ري اقصع بىلد لوته بي ي و؛ فإس خصجل قحلصاري ل   م ع قس  ؛مح   حص (3)]نو[

 
 (.60 7قلكب : 

 (.60 7)قلدصك قلكب :  (1)
فيكوس لد ع ق  دس قلولد بسبب ع ق قأل س ونصإه  ع و  قملول . قنطص )قل   ري:  (2)

(. لك  لو  قحملقق: "وهلق خمول  لكم ك ب قلدوفىليري قلو  كص قملسألري. ووجه قخل م: 555قلوصواي 
ب نس اىل ق ل ه بقد  لو اىل ق س فإنه جيهو ننه ، ق ع ق ل  قأل  ش ء ولي  يو لثم لي ري نص  قلولد 

س وع ق ل  ل   ري ع ق ل  قأل  لو لي  ه  ب ري و ب وس و  ثقللي ي نسا ق س وع ى قلكب ل يو
 .قلولد لو لي  ه   ري عدص و  ثوس   نص 

ل وقفق لو ي بقيري ك ب  و، ق تبني هلق فإنين ن ى ننه كك  تص ي  قلىلبو   قلوق د  ي نسا قل   ري
 :قلدوفىليريس هكلق

"فيقصع بني قأل  وقلولد؛ فإس خصجل ع ى قأل  ال فكة بىل قيو مجيىلوا؛ ألس ع قيو اق ض  ع ق قلولدس 
س وهو متو   ب ري ن دعه سونص  قلبول  ل  قحل موقلث ث ال يف   ي وس ولك  فكة بىل ق ]نصإيو 

ه  ع و  قأل س ونصإ  س فيكوس لد ع ق  بري قلولد بسبب ع قل  بقد  قخل سني قخلو ج ل  قلث ثو 
 س حك  و بىل ق[   ثري هو و ،ال نس لي ري قأل  لولريس وخصجل قلقصعري ع ييوف و كونل قملسأل  .قملول 

قأل س ومتو  قلث ثني ل  قلولدس و ل  بقد  قخل سني قخلو ج ل  قلث ث فيكوس لد ع ق نص  قلولد 
ع   ه س وقللي  بقيري قلك بىلبو   لوقفقري ملو ي  لق تكوس قلبسبب ع ق قأل  ونصإه  ع و  قملول ". وهب

وك   و )  ث ( و)  ث( ل   .قأل  :   ث،  سوتغي  ك  و:   ث  قأل  سهو ،ضوفري لو بني قملىلقوفني
 (.557)قل   ري: قلوصواي ." ي و فيضىلوس ،حدقمهو لكوس قألخصىس وهللا نع ةق ولز نس خي   قل سوخ بي

س قلبيوس: 390 8س قل يلاب: 971 2قلصدلو  وقنطص هلق قلإصع: )قلدولم: قلقصقض ،  لسة 
 (.42 3س ن   قملنيولب:  139 6س  وضري قلنيولبني: 208 8

 ل  طس ول  هنواري قملني ب. وهو قلصوق .م: )و(س وقملثبل  ي قألص (3)



 

 

 

 

 اجلواهر البحرية 367

س و،س (1)وال اسلللللللصي ،  نله و،س قح   يو قلث ث ي قألصللللللل  خبفوا أليب بكص قلنيو للللللل 
خصجل لأل ؛ فإ  ع ق قحل م ، ق و لللللللللللللىلي و قلث ث وجيوس  كصانمهو في و ، ق نوصلللللللللللللى 

وحلدهلو فلإس ل  لو ي قألو  ال اىل ق  . و،س قح   يلو قلث لث(2) ع لو  قأل  وق لللللللللللللل ث  قلوللد
قحل م قل صلللللللللللللص قلىل ق ع ييوس و،س ل  و اىل ق لىليو في و وجيوسس نحدمهو: ننه اىل ق ل ي و 
لو يف   ه قلث ثس واثنيي و: تىل ق قأل  دونه. و،س ك و نصى قل سلصاري ،  قحل م ف ضلنيص ه و 

قن يى.  (3) للو و قءا"،  بلد لو؛ فلإس قحل لم اقري و قء قلث لثس وال ا ىللدى تربع قملصاغ ، 
 وي هلق خمولإري ل إصع قمل قد .

: نوصللللللللى له بدلللللللل ء لىلنيس كىلبد خيصج ل    ثه وهو حوضللللللللصس ودل  لوله الرايع
وولب نو دا ؛ مل اسلللل ة ،  قملوصللللى لهس ومل ا سلللل   ع ى قل صللللصا فيه لو مل يفضللللص ل  

وكلق قحلكة ي   ثه   س(5)ل  قلدا  لو خيصج قملوصللللللللللى به ل    ثه (4)اسلللللللللل  غقلغولب نو  
. وخصللص قإللو  قلوجيني بغيبري مت ري قل صللصا فيه؛ (6)ع ى قلصلل ي  و،س ل كه دلقبو 

 
هو:   د ب  بكص ب    دس نبو بكصس قلنيو ل س قل ولوينس ،لو  قلدلوفىليري ب يسلوبو  ي عصلصاس   (1)

ه. )قنطص:  420قملو للللصجسلللل س وتإقه ع يه نبو قلقو للللة قلقدلللل يس توي  لللل ري:   تإقه ع د نيب حسلللل 
 (.  377س عبقو  قلدوفىليني: 121 4عبقو  قلسبك :  

وجيني ي (. حيلث للو : "265-264 11 كص قإلللو  هللا  قلوجيني ي: )هنلوالري قملني لب:  (2)
لدهوس وهو قمللهب قملب و   ننه ال اىل ق و  :: نحدمهو-ني ، ق نع ق قأل  وق ل ث  قلولد - هلا قلصلو  

 ". نس قلولد اىل ق و،س ق  ث وا ، ق قتسري قلث ث :وقلوجه قلثوين. قللي ابىلد ع  قلقيوس و ا
 (.267-265 11)هنواري قملني ب:  (3)
حقه ل  فبس: ني اسل   زا و خل ل ه قلدل ء بىلد قلدل ء. لأخو  ل    اسل  غ س اقو : فب (4)

نضللللللللوضللللللللري قملوء: وه  بقي ه. واقو : خل لو نغ ل  ل  دا : ني لو تيسللللللللص. قنطص: )قلصلللللللل وك:  
 (.610 2س قملصبوك قمل  :  154 1س قل طة قملس ىلل : 375 5س لقواي  قل غري: 1108 3

س  974-973 2صقض ،  لسلللللللة قلصلللللللدلو  س قلدلللللللولم: قلق267-266 8قنطص: )قحلووي:  (5)
بني: س  وضللللري قلنيول61-60 7س قلدللللصك قلكب :  202 8س س قلبيوس: 566-565قل   ري: قلوصللللواي 

 (.42 3س ن   قملنيولب: 139 6
وقلوجه قلثوين: نس قملوصلللى له ا سللل   ع ى قل صلللصا ي   ث قلىلبد؛ ألس ق للل  قوله  لق قلقد    (6)

.  وق  ت   قلغولب فب يفصلم ل و  ري لثب لو حصلم لههب قمل ري؛ لسل يق . قملصلود  قلسلوبقري. وقملل 
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ل ىلل  قلوصلللللللللو  ،ليه خلوا نو و اس فإس كونل ال مت ىله؛ ل يسلللللللللص قلوصلللللللللو  ،ليهس فإ  "
 وس ني فيسلل ة قملوصللى به ل  وصللى وجو  تىل يم  كوته خباس ،س نوجب وا فب حكة 

للهس و،س مل نوجبيلو قح  لم نال اسلللللللللللللل ة ،ليله ،ال   ثلهس لك  جيلب قلقنيري ب إو  تصللللللللللللللصفلو  
 .(2)س و كص قملوو دي فوا(1)"قملوصى له ل إو  تصصفية

وكب  قإللو  وقلغزقيل وقب  قلصللبو  اُإية: ننه لي  ل و  ري قل صللصا ي   ث  قلىلبد؛ 
. وكب  قملوو دي اق ضلللللللل  ننه جيو   ة (3)روق  تصللللللللصا قملوصللللللللى له ي   ثهع ى قلقو  

 
(. لللو  قب  قلصفىلللري: "وال 58 6س هنللواللري قحمل للوج: 81 4س لغين قحمل للوج: 27 7قنطص: )حتإللري قحمل للوج: 

خبا نس قملوصللللى له ، ق لبم قلوصلللليريس وال دا  ع ى قمليلس ل     ث قلىلبد. لك  لري قمل   هم 
 (.379. )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ ك   قل صصا فيه ن  ال؟"

 (.273-272 11قنطص: )هنواري قملني ب:  (1)
س خيصج قمللدبص ل    ثله مل ولولبلوا  لي  له للوللري د هة وتص  للوالا  ، ق للو  وللد دبص عبلدقا حيلث للو : ) (2)

فإس ع زوق ع ه   ؛خيم حو  قلو  ري ي قملو  قلغولب ل  نس اقد وق ع ى قل صلللللصا فيهس نو اىل زوق ع ه
و،س لد  قلو  ري ع ى قل صللللللللللللللصا ي قملو  لبم لدولهس مل . كوس ع ق قملدبص لولوفو ع ى لدو  قلغولب

 اىل رب ي ع قه لدو  قملو س وقع رب فيه لد هتة ع ى قل صلللصاس فإ ق لضلللى  لوس لد هتة ع ى قل صلللصا
 (.106 18". )قحلووي: ألهنة دلقد   ع يه ي حكة قمل صصفني فيه  فيهس ع ق ع يية و،س مل ا صصفوق

س قلبسلللي : 371 11س هنواري قملني ب: 974 2قنطص: )قلدلللولم: قلقصقض ،  لسلللة قلصلللدلو   (3)
 (.428 4س قلو ي : 921قلدإىلري ،  لسة قلصدلو  
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وجيوا  (3)س ولد حكوا قلسلصخسل (2)س وهو ظوهص قل ص(1)قال ل خدق  وقإلجيو  دوس قلبيري
س نإو   س هب  قلغولب د  ي قلبيري فقو : "لو تصلللللللللصا قلو  ري ي   ث  قملوصلللللللللى بهس مث د 
تصلللللللللللللصفيةس و،س  للللللللللللل ة وعود ،ليية فيم ا بني عد  نإو  تصلللللللللللللصفية فيه؟ ن  ال واغصلوس 

. لو  قلصقفىل : "وجيب ختصجيه (4)قلثوين ل ي و ضلللىلي "  سل  وصلللى له قلث ثني؟ فيه وجيوس

 
 ال؟ ع ى وجيني: وهم كك  قلو  ري ي خب  ول  قلث ثني قملولوفني ل  قلىلبد ن  حيث لو : "  (1)

فىل ى هلق ،س ت   قلدا س وت   قلغولبس ق للل قص ل كية ع ى لو ول  .  نحدمهو: كك وس ل   ل 
،س لبغ ل  قلدا  نو لد  ل  قلغولب لو خيصج مجيىله ل    ثه  جري قلىلبد و   ل    ثيه وجو   ة بيىله.

 .جو ق  خدلواع يية جو نخلا ل  كسبه ونجص  خدل هس ولي  ل و  ري نس اصجىلوق ع ى قلىلبد 
فىل ى هللق ،س بص  قللدا  . وقلوجله قلثلوين: نهنة ك ىلوس ل   لل س ك لو ك ىلوس ل  قل صللللللللللللللصا دلبيري 

 (.267 8". )قحلووي:     ثواس و جري قلو  ري بث ث  كسبهوت   قلغولب:   
لو نوصللللللللى له بىلبد بىلي هس ومل ارت  قمليل و ا ،ال لوال وولبو  لللللللل   و له   ثه   لو  قلدللللللللوفىل : " (2)

ول و  ري قلث ثني وك  و حضلللللللللللص ل  قملو  قلغولب شللللللللللل ء له   ث  دان قملوصلللللللللللى له ي قلىلبد نبدق حىت 
(. لو  قب  قلصفىلري:  125 4...". )قأل : اسلللللللللللل وي  لب ه نو  للللللللللللق  قلث ث فيكوس له لو محم قلث ث

ا صللللللللللللللصفوس فيله  "وهللق قلكب  للوللم ،  للو اق ضلللللللللللللليله كب  قمللوو دي: ل  ،عنيلوء   ث  قلىلبلد ل و  لريس 
دال للللل خدق  وفواس ال دلبيري وفوا. نال تصقا اقو : "وك  و حضلللللص ل  قملو  شللللل ء...، " وهلق ،هو 

 (.383اكوس ، ق كوس دليوا ي ناداية". )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 
 .245ص  نبو قلإصج قلزق س ولد تقد  تصمج ه (3)
س كإللواللري قل بيلله:  140 6س  وضللللللللللللللللري قلنيللولبني: 61 7قنطص قل قللم ع لله ي: )قلدللللللللللللللصك قلكب :  (4)
 (.389و 387و 382س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 199 12
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س وللو  قل ووي: "بلم ع ى قلقولني في لو (3)"(2)ول  قلىلقود ع ى لويل (1)ي قحللوللري قألو 
 .(5)وهو ناضللللوا ل  لويل ول  قلىلقود سقن يى (4)، ق دع لو  نبيه ظوانا حيوته فبوس لوته"

وا بغ  ختصجيه ناضلللللللللللوا ع ى نس قلغولب ، ق ت   هم عود ل   قلث ثني ،  قلو  ري ل  حني 
ت إه؟ نو ا بني ننه كوس  ة ل  حني قملو ؟ واطيص نس    فيه خبا لو ، ق تصللللللللللللصا 
ي لصضلللله بزايد  ع ى   ثهس مث  دا قلو  ري؛ هم نقو  تبي و بنيبس قلوصلللليري ل  نصلللل يو؟ نو 

 .(6)ا تقد ل  حني قلصد؟ وفيه خب
وفي و لو دبص عبدا وع يه دا  لسلل غص س ونُبص  بىلد لوته هم نقو  حصللم قلىل ق 
ع لللد قإلبصقء؟ نو تبي لللو نإو ا ع لللد قملو ؟ فيللله وجيلللوس  كصمهلللو قإلللللو  وللللو : "قألظيص 

 
نإو   دس س هب  قلغولب تصلصا قلو  ري ي   ث  قملوصلى بهس مث د  ممو  كصا قلسلصخسل  وه  ، ق   (1)

 .تصصفية
جم لو  و ا بغ  ، س ل ه وال  نس ابيري قلص لو  قإللو : "ول  قلىلقود  ب ري نصللللللللل وا: نحدهو:  (2)

والاري. وقمل صلللوص ع يه ل دلللوفىل  ي ق داد نس قلبيري دعم. ونص ي قلقدأ ع ى ننه ل ىلقد ونإو ا 
 .  لولوا ع ى ،جو   قملول 

نس ندا لد لو  وقن قم قملو  ،ليه    بنيقلصجم لوال يفسللللللبه ألبيهس مث ا فيو كبيري  :فألو قلصلللللل   قلثوين
 .ل قاثس فإ  ص ري قلبيري ولزوله لوالس 

فإ ق وصلللللب قلصجم ؛ وقلصللللل   قلثولث ادقين قلصللللل   قألو  ي وضلللللىلهس ولك  ك و  ع ه جو نصلللللإه
نلوقال ودعيوس وتصصا ي نمثوهنوس ونو د قلىلقود ع ى قلىلقودس وعسص قملس د  س ولو نإل قملول  ت    

له ت   قألمثوس أب دحيو. ولو ك   نإسلللله ت بري ت   قلىلقودس لدللللق ع يه قل دق  س   قلىلقودس لسلللل  ل
 (.409-407 5". )هنواري قملني ب: لوالسس نص ع يي و ي ك و  قلغصو  فإ  جوق  ت إيلهو

،للو لولوفلوا ع ى قإلجلو    -؟ ا ىلقللد ع ى قل ول ومسيللو بلللل  ألس قخلبا  قجري ،  نس قلىلقللد هلم 
؟ قنطص: )قلدلللللللصك  ن  ال ا ىلقد بم اكوس دعب ل  نصللللللل ه -ع ى تبني قحليو  وقملو وقلصدس نو لولوفوا 

 (.357 3س  وضري قلنيولبني: 261 9س قط وع: 34 4قلكب : 
 (.61 7)قلدصك قلكب :  (3)
 (.140 6) وضري قلنيولبني:  (4)
 ."2" لة  وهو قلص   قلثوين ل  قألص وا قلو  كصهو قإللو  ك و تقد  ي قحلوشيري   (5)
 .338تقد  صإ ري:  (6)



 

 

 

 

 اجلواهر البحرية 371

ق  قو  قل خصاج  [   43]فإس ل  و تبني ل   قلو  ري ل ث ثني ل  حني قملو س   .(1)قألو "
س و،س ل  و ،هو ك كونه ع د قل   ؛ فإس كوس قل صلللصا بىلدا فكلل س و،س كوس (2)قمل قد 

تقضل  ، بو  خبا ي نس قملوصلى   (3)لب ه مل اسل قة. وحكواري قلوجيني ي قحلولري قلثونيري
واد  ع يه  (4)له هم ل     ث  قلىلبد لبم حضلللللو  قملو ؟ ن  ال ك كه ،ال ع د حضلللللو ا؟

في و ، ق نع ق عبدقا ي لصضه ودل  لوله وولبس وقك سب لوالا ف ضص "نس قملوو دي لو   
يه ق ه؟ ن  اكوس ل و  ري؟ فقلغولب هم اسلللللللللللرتجري قلىلبد   ث  قلكسلللللللللللب قلإوضلللللللللللم ع  نإ

 .(5)وجيوس"
ولو ذز ي لصض لوتلله ع ق عبللدس نو دبصا وهو   للث لللولللهس ودليلله وللولللب؛ فإ  

س لو  قلصقفىل : "واسل بىلد قلرتدد ي ع ق (6)نإو  قلىل ق وقل دب  ي   ثه قلوجيوس قمل قدلوس

 
 (.314 19)هنواري قملني ب:  (1)
وهو ختصاج لو ، ق تصللصا قلو  ري ي   ث  قملوصللى به مث  لل ة قملو  قلغولب وعود ،ليية هم ا بني   (2)

نإو  تصللللللللللللللصفية ن  ال ع ى للو ، ق ت   قلغلوللب هلم اىلود ل ل  قلو  لري ،  قلث ثني ل  حني ت إله نو  
 ا بني ننه كوس  ة ل  حني قملو ؟ 

قملوصللللللى به مث  لللللل ة قملو  قلغولب وعود     كصا قلسللللللصخسلللللل  وه  ، ق تصللللللصا قلو  ري ي   ث  ممو   (3)
 ،ليية.
لو  قب  قلصفىلري بىلدلو  كص قحلولري قلثونيري ل  كب  قلسللللللللصخسلللللللل : "ل ل: و ل  ادللللللللىلص   بو   (4)

خبا ي نس قملوصللى له هم ل     ث  قلىلبد لبم حضللو  قملو س نو ال ك كي و ،ال بىلد حضللو ا".  
 (.389)قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 

 (.70 18)قحلووي:   (5)
  د ك و تقفي و لو نوصلللى بدللل ء لىلني خيصج ل    ثه وهو حوضلللصس ودل  لوله وولب نو دا .   (6)

س  312 19و 372-371 11هنواري قملني ب: س 348 2وقنطص: )قمليل : ي قلصللللإ ري قلسللللوبقري.  
س قلدلللللصك  409 8س قل يلاب: 920س قلبسلللللي : قلدلللللإىلري ،  لسلللللة قلصلللللدلو  428 4قلو لللللي :  
 (.140 6س  وضري قلنيولبني:428 13و61 7قلكب : 
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قلث ثس وقلوجه قلقنيري به و  بو  قمل   ي قلث ث قملوصللى بهس ولصللص قخلبا ع ى نإو  
 . (2)قن يىس وجز  قملوو دي وقلصوايين بىل ق قلث ث (1)قل صصا"

وي متك  قلوق   ي حللو  قلول  ل  ق لللللللللللللل خللدق    ث  قلىلبللدس وقل صللللللللللللللصا ي 
ل للوفىلي للو فيلله وجيللوس: نحللدمهللو: نىلةس فللإس ت   قلغللولللب ق لللللللللللللل قص ل كية ع ى   ثيللهس 

وهلم   .سللللللللللللللبله وجيلوسفلإس ت   قمللو  و     ثلواس فإ   جوع قلو  لري بث ث  ك : ال.واثنيي لو
الجص قلىلبد؟ ،س  ضللللل  بلل  جو س و،س قل  ري؛ فيم ل و  ري ،جيو    ثيه؟ فيه وجيوس. ولو 

 .(3)ع قوق قملولوا مل اىل قس و،س دبصوا فوجيوس
  

 
 (.61 7)قلدصك قلكب :  (1)
 (.215 8و 75 8س هص قمللهب: 70 18و 267 8قنطص: )قحلووي:   (2)

 (.215 8(س وقلصوايين: )هص قمللهب: 70 18 كص هلا قل إصاىلو  قملوو دي: )قحلووي:    (3) 
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 الركن الرايع  اإلجيينب والقبول  
وقإلجيو  اصللل  دلصلللصا  ودلك واريس فولصلللصا  وهو لوله نوصللليل لزاد بكلقس نو 

 لللللللللللللل  وا للهس نو ل ك له بىللد لو  كللقس نو وهب لهس نو جىل  له لله بىللد لو  نعنيوا كللقس نو 
. ولو لو  نعنيوا عبدقا نو شو  وفومهوس ومل اقيد وال نضوفه ،  لوله؛ لو  (1)ولو ي لىل وا

 .(3). ولو  قمل ويل: "قمللهب نهنو تص "(2)قلبغوي: "ال تص  قلوصيري"
. ولو لللو  وهب لله ل لله؛ فللأظيص (4)ل ك لله لللهوقلك للواللري كقوللله عي للل هلللق لللهس نو 

. ولو للو  هللق لإبسس وللو  ن د  قلوصلللللللللللللليلري مل اقبلمس (5)قلوجيني ننله لي  بك لوالري فييلو
ولي  بك واري فييوس ف و لو  ل  لويل ونضللللوفه ،  نإسلللله ك و لو لو  عبدي هلق لإبسس 

 
س قلبسللللللللللللللي : قلدللللللللللللللإىللري ،  لسللللللللللللللة  429 4س قلو للللللللللللللي : 202 11قنطص: )هنلوالري قملني لب:  (1)

س  وضلللللري قلنيولبني: 61 7س قلدلللللصك قلكب : 171 8س قلبيوس: 92 5س قل يلاب: 922قلصلللللدلو  
س قل  ة قلوهلوج: 400قملني لب قلىللويل: ] : نلني ب  ولوللب[ س 158 12س كإلوالري قل بيله: 140 6
6 262.) 

 (.78 5)قل يلاب:  (2)
س قملني ب  164 6س  وضللري قلنيولبني: 85 7(. وقنطص: )قلدللصك قلكب :  523)قل   ري: قلوصللواي  (3)

س حتإللري  271 6س قل  ة قلوهللوج: 158 12س كإللواللري قل بيلله: 400قلىلللويل: ] : نلني ب  وللولللب[ 
 (.64 6س هنواري قحمل وج:  35 7قحمل وج: 

ق  ي خلد دلوصلللللللللللللليلريس وقل ىليني ل علو  س وقإليف  لم قل ىليني ل    يل   ألنلهفقولله عي  له لله: ك لوالري؛  (4)
س  923 قلبسلللي : قلدلللإىلري ،  لسلللة قلصلللدلو قنطص: ) قحلو س فب ا صلللصا ،  قلوصللليري ،ال دل ىليني.

س  401ويل: ] : نلني ب  وولب[ قملني ب قلىلس 140 6س  وضللللللري قلنيولبني: 62 7قلدللللللصك قلكب :  
قلطوهص ع دي صلللللل ري قإلاصللللللوء  لو  قإللو : ". (263 6س قل  ة قلوهوج: 158 12كإواري قل بيه:  

وقلوصللللللللليري    (. ولو  قلغزقيل: "203 11". )هنواري قملني ب: دلك واي  ، ق قلرتنل دلقصلللللللللود وقل يو 
". )قلو للللللللللللللي :  س اقبللم قلك للواللري نو فللإنلله ، ق لبللم قل ىل يق دإلوصق  فبللأ ؛ع للد قل يللري لك للواللريت ىلقللد د

4 429  .) 
". )قلدصك قلكب : ألنه نلك  ت إيلا ي لوضوعه قلصصا س وهو قل   ي  قل وجز  لو  قلصقفىل : "  (5)
 (.64 6س هنواري قحمل وج:  35 7(. وقنطص قملصود  قلسوبقري. وهلق هو قمللهب. )حتإري قحمل وج:  61 7
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ف و نعنيى لوالا لزاد ؛ وال بد ي  ل  ك ه ل  قإلضللللللللوفري ،  لو بىلد قملو  .  (1)فيو ك واري
ولو  نع  فبانا كلق وفبانا كلق ومل اضإه ،  لو بىلد قملو  فيو توكيم ابنيم دملو  فب 

 اىلنيىس ولو لو  بىلد لو  كوس وصيري.
س ولد (2)ولو لو :   ث لويل ل إقصقء؛ لو  قلقوضللللل : "ال اكوس وصللللليري وال ،لصق قا"

نو  الللو : نحللد هلللا  ل إقصقءس فيو نللل  ،س ن قد. ولللو  قلبغوي ي ف للووالله: "لو (3)تقللد 
نع ق ك و لو لو  لويل ي  لللبيم هللاس و، ق لو  نحدمهو ع يه نس اىلني  قآلخصس و،س ن قد 

 إقصقء وقآلخص يلس فلإ ق ت   نحلدمهلو وعني  لقإللصق  ع ى لىل  ننله و  ل  جىللم نحلدمهلو 
 .(5)ل إقصقء اقبم لوله" (4)]قل ول [
س ولو  (6)ب وصليل لإبس بكلق؛ لو  قمل ويل: "ال تصل  ، ق كوس انعقوا"ولو ك          

قلصقفىل : "قلك لوبلري ك لوالريس وال ابىللد قنىلقلودهلو هبلو كلأحلد قلوجيني ي قلبيريس فلإ ق للو  نوالل 
 . (7)"قلوصيري لإبس؛ ، ق قعرتا قلو  ري به بىلد لوته وجب نس تص 

ولو وجد له ك و  وصللللليري بىلد لوتهس ومل تقة بي ري ع ى لضللللل ونهس نو كوس نشللللليد 
مجوعري ع ى ننه خنيه ولو فيه وصلللللللللي هس ومل اني ىلية ع ى لو فيه؛ مل تصللللللللل س وال اىل م به 

 
،اصللللوءس و ل  كقوله:  ري ي قإللصق س في  ،لصق س وليسللللل صللللصيففإ ق  كص صلللليغري   لو  قإللو : " (1)

ولو لصس دل إظ لو خيصجه ع    .م  ل  ع ى قإلاصوءس مل اقبم ل ههلق قلىلبد لإبسس حىت لو ن قد مح
كونه ،لصق س لثم نس اقو : هلق قلىلبد ل  لويل لإبسس فوإللصق  ع ى هلا قلصيغري دعمس وهم اكوس 

(. وقنطص:  203 11". )هنواري قملني ب: ندلللللللوء مت ي ؟ فيه تصدد وقح  و لري عصوا ع  ، هلق ،اصلللللللوءا 
 (.  406 -404قملصود  قلسوبقري لري: )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 

للو  قلقلوضلللللللللللللل  ي ف لوواله: "لولله:   لث للويل ل إقصقء؛ ال يف لم ع ى قإللصق س فلإ ق مل اك  ،لصق قا   (2)
ولي  ي  ل  وصلللليري ألنه مل اىل ق دملو ". )ف ووي قلقوضلللل    فيو هبريس وق بري ال ت ز  ،ال دلقبغ. 

 (.468 لسألري307حسني: 
 .243تقد  صإ ري:  (3)
 ي قل سخ ني: قلثولث. وقملثبل ل  ف ووى قلبغويس وهو قلصوق . (4)
 (.770 لسألري411)ف ووى قلبغوي:  (5)
 (.297)قل   ري: قلوصواي  (6)
 (.63 7)قلدصك قلكب :  (7)
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 (2) . ولو  قلدللليا   د ب  نصلللص قملصو ي(1)ع ى قمللهب حىت تقو  قلبي ري جو فيه لإصلللبا 
جم با ، ق  : "اكإ  قإلشللللللللليود ع يه-ل  لدلوء قألصللللللللل و  ولد لبم لو  قلدلللللللللوفىل -

س و وي ع ه ننه لو  تكإ  قلك وبري ل  (3)ق لللللللل و ق بهس ووضللللللللىله ع ى اد لألوس وقىف به"
. ولو قع قم لسللونه صلل ل وصللي ه دلك وبري وقإلشللو  س وكلق قألخصس. ولو (4)و  ،شلليود

 .(5)نىلةس كوس وصيري ليم له نوصيل لإبس كلق فأشو  نس
ونللللو قلقبو ؛ فلللإس كلللونلللل قلوصلللللللللللللليلللري ملىلني وقحلللدس نو مجلللوعلللري فب بلللد ل للله ع ى 

س ولو لبلم بىلغ قلوصلللللللللللللليلري للهس فإ  صلللللللللللللل  له قح  لو  ل للو س ل  حيلث نس (6)قملللهلب

 
س  وضللللري 62 7س قلدللللصك قلكب : 7 10س هنواري قملني ب: 299-298قنطص: )قل   ري: قلوصللللواي  (1)

لري (. وقملللهلب نس قلك لوبلري ك لوالري ف  ىلقلد هبلو قلوصلللللللللللللليلري 158 12س كإلوالري قل بيله:  141 6قلنيلولبني: 
س  36 7. قنطص: )حتإلري قحمل لوج: وال بلد ل  قالعرتقا هبلو ننيقلو ل له نو ل  وق  له سقل يلري ولو ل  انعق

 (.65 6س هنواري قحمل وج:  86 4غين قحمل وج: ل
هو:   لد ب  نصللللللللللللللص ب  قحل لوجس نبو عبلد هللاس قملصو يس وهو ل  نصلللللللللللللل لو  قلوجوا وكلوس   (2)

صللللللللللللللوحب قخ يو س ل  لصلللللللللللللل إوته: "قخ با قلإقيوء" "قلسلللللللللللللل ري" "تىلطية لد  قلصللللللللللللللب "س توي 
 (.92 1وقل غو : س هتلاب قألمسوء 277 1ه. )قنطص: عبقو  قلإقيوء قلدوفىليري:294  ري:
س هنواري قملني ب:  299مل نل  ع يه ي "قخ با قلإقيوء". وقنطص قل قم ع ه: )قل   ري: قلوصللواي  (3)
 (.62 7س قلدصك قلكب : 7 10
س  وضللري قلنيولبني: 63-62 7 وقا ع ه نبو حسلل  قلىلبودي. قنطص قل قم ع ه: )قلدللصك قلكب :  (4)
 (.158 12س كإواري قل بيه:  141 6

س  وضلللري قلنيولبني: 63 7س قلدلللصك قلكب : 100 5س قل يلاب:  300: )قل   ري: قلوصلللواي قنطص (5)
س حتإري قحمل وج:  42 3س ن   قملنيولب: 264 6س قل  ة قلوهوج: 137 12س كإواري قل بيه:  141 6
 (.65 6س هنواري قحمل وج: 86 4س لغين قحمل وج: 36 7

س  142 6س  وضلللللللللري قلنيولبني: 171 8س قلبيوس: 92 5س قل يلاب:  344 2قنطص: )قمليل :  (6)
 ي  وجي ء فيه خبا ل  لو   (. لو  قلصقفىل : "42 3س ن لللللللللل  قملنيولب: 264 6قل  ة قلوهوج: 

)قلدلللللصك  ."نس قملوصلللللى به ك   دملو س فإس صللللل ري قلوصللللليري ع ى هلق قلقو  لسللللل غ يري ع  قلقبو 
س لغين  37 7(. وقمللهب ننه ادلللرتط لبو  قلوصللليري ل  قملىلني. قنطص: )حتإري قحمل وج: 63 7قلكب : 
 (.66 6س هنواري قحمل وج:  87 4قحمل وج: 
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س البا لبو  (1)قملوصللللللللللللللى له لو لو  ولبم بىلغ و   ه و د بىلغ صلللللللللللللل  قلصد وقلقبو 
 . (2)قتإولوا بىلغ قملوهو  فإنه ال اص  

س ف و نوصللى لصلل  (3)و،س كونل قلوصلليري حمل و  ع يه لصللغص نو  للإه لبم له وليه
س ك و لو لو  نع قوا بىلد  (4)بدلللللللللللل ءس ولو  ال تىلنيونه له حىت اب ي ]مل اىل  حىت اب ي[

 لو  بثب ري ناي .
حيلوته وال اىل رب قلقبو  وقلصد ي حيلو  قملوصلللللللللللللل س ولله قلقبو  بىللد لوتله و،س  د ي 

فيه قلإو  بىلد لو  قملوصلل  وع ة قلوصلل   [ ن44]. وقمللهب ننه ال ادللرتط (5)وعكسلله

 
 قملوصللى له بىلضلليوس و د بىلضلليوس في و  نس اقو :  فقبم سنوصللى إلنسللوس بوصلليريلو  قإللو : " (1)

ول  فص   .   ري تدلللبيه لبو  قلوصللليري دلقبو  ي ق بريووجه قمل. اصللل   ل س وجيو  نس اقو : ال اصللل 
و للل لكص   .متسللل  جو نشلللصان ،ليه ل  قلإص  بني لبو  قلوصلللواي وبني قلقبو  ي ق بري وو هو ل  قلىلقود

نس قملوصلللى له ، ق لو  لبم قلقبو س وخ     اريس فقبم بىلضلللية و د بىلضللليةس فولقبو  لد اثبل ي 
(. وقمللهب ننه  253-252 11". )هنواري قملني ب: لوصللللليريحق ل  لبمس و،س تضللللل   تبىليضلللللو ي ق

قملنيوبقري بني قإلجيو  وقلقبو  ،هو ه  ي قلبيريس ولو نحلق به كو بري وقلوصيري  اص  لبو  قلبىلغ؛ ألس 
 (.66 6س هنواري قحمل وج:  87 4س لغين قحمل وج: 38 7. قنطص: )حتإري قحمل وج: ليسل كلل 

س وللد  ريري نس قلبيري عقلد لىللووضللللللللللللللل وقلإص  بي له وبني قلبيوسس "بلم  كص قلصقفىل  وقل ووي فيله وجيل  (2)
س  309 6قنطص: )قلدللللللللللللصك قلكب :   ."ا ضللللللللللللص  قلبولري دل بىليغ الن قوص لي ري قلبول س وق بري البفه

(. قمللهب ك و تقد  ي قحلوشلللللليري قلسللللللوبقري ننه  541 5س قل  ة قلوهوج: 367 5 وضللللللري قلنيولبني: 
 اص  لبو  بىلغ قملوهو .

 (.87 4لغين قحمل وج: س 37 7س حتإري قحمل وج: 73 5قل يلاب:  قنطص: ) (3)
  ايد  اق ضييو قلسيو .لو بني قملىلقوفني  (4)
و ل  ألنه ال حق له لبم قملو ؛ ،  ه  ،جيو  ل   بىلد قملو س فأشللبه ، للقوط قلدللإىلري لبم   (5)
س  909 2قلصلدلو : س قلدلولم: قلقصقض ،  لسلة  274 8س قحلووي:  102 4. قنطص: )قأل : قلبيري 

  172 8س قلبيلوس: 92 5س قل يللالب: 204 11س هنلوالري قملني لب: 302-301قل   لري: قلوصلللللللللللللللواي 
س قملني للب قلىلللويل: ] : نلني ب   142 6س  وضللللللللللللللللري قلنيللولبني: 63 7س قلدللللللللللللللصك قلكب : 173و

 (.265 6س قل  ة قلوهوج: 408وولب[ 
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س وليم ك د ،  ولل لسللل ري قلرتكري (3)س وليم ك د  ب ري ناي (2)س وليم ادلللرتط(1)دلوصللليري
 . (4)وت إيل قلوصوايس فيكوس ع ى قلإو  فإس نخصا بني ل
و،س لو  بىلدا ولبم قلقبو  مل  سبني لولو لو  قملوصللللللى له لبم لو  قملوصلللللل   

س وليم: ،س كوس قملوصللى به عبد اىل ق ع ى قمليل (6)س وليم: تبنيم(5)تبنيم ع ى قمللهب
. فىل ى قمللهب اقو  وق  ه لقوله فيهس فإس لبم بىلضللللللللللية ف ه نصلللللللللليبه ج ق ه ممو (7)بني ل

 . (8)لبمس واصجري قلبول  ،  و  ري قملوص 

 
س قل  ة 142 6ري قلنيولبني: س  وضلللللل 63 7س قلدللللللصك قلكب :  204 11قنطص: )هنواري قملني ب:  (1)

 (.66 6س هنواري قحمل وج:  87 4س لغين قحمل وج: 37 7س حتإري قحمل وج: 265 6قلوهوج: 
س  464 2س قملسللللللللل طيصي: 253 8قحلووي:  )حكى هلق قلوجه قب  كج. وقنطص ي قل قم ع ه:  (2)

 .  (156 12س كإواري قل بيه:409س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 142 6 وضري قلنيولبني: 
. قنطص: )كإلللوالللري قل بيللله:  قملللللهلللب حكلللوا قب  قلصفىللللري ع  صللللللللللللللللوحلللب قلب ص ومل نجلللدا ي هص (3)
 (.410س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 156 12
فإس ع ةس فإس كوس ع د ،نإو  قلوصوايس ولس ري قلرتكري فقبوله ع ى قلإو  فولبمس    لو  قملوو دي: "  (4)

قلوصلللليريس فألو بىلد ع  هس ولبم ،نإو  قلوصللللواي ولسلللل ري قلرتكريس ف لهب قلدللللوفىل   و،ال بنيم حقه ي 
ولو  مجيو  نصلللل وبهس ،س قلقبو  فيه ع ى قلرتقخ س ال ع ى قلإو . فيكوس مم دق لو مل اصللللصك دلصدس  

  ."حىت ت إل قلوصلللللوايس وتقسلللللة قلرتكريس ألنه ملو مل اىل رب قلقبو  لري قلوصللللليريس قع رب ع د ،نإو  قلوصللللليري
 (. وقنطص قملصد ا  قلسوبقني.252 8ووي: )قحل
س قلدللللللللللللصك 175 8س قلبيوس: 95 5س قل يلاب: 345 2س قمليل : 257 8قنطص: )قحلووي:  (5)

س  266 6س قل  ة قلوهلوج: 159 12س كإلوالري قل بيله: 143 6س  وضلللللللللللللللري قلنيلولبني: 64 7قلكب : 
 (.66 6س هنواري قحمل وج:  88-87 4س لغين قحمل وج: 38 7س حتإري قحمل وج: 43 3ن   قملنيولب: 

(. قنطص قل قم ع ه: )قملني ب قلىلويل:  466 2قلدللللللوشلللللل  ي: )قملسلللللل طيصي: حكى هلق قلوجه  (6)
 (.159 12س كإواري قل بيه:  412] : نلني ب  وولب[ 

س قل  ة قلوهوج:  159 12س كإواري قل بيه:  413قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ قنطص: )  (7)
6 268.) 

 (.410] : نلني ب  وولب[ س قملني ب قلىلويل: 259 8س قحلووي:  102 4قنطص: )قأل :  (8)
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؛ (1)بىلدا]ولو  د قملوصلللللللللى له قلوصللللللللليري بىلد لو  قملوصللللللللل س ومل ا قد  ل ه لبو  
،ال نس اكوس قملوصلللللى به ل إىلري عني نوصلللللى هبو آلخص فوجيوس:  (2)[ق للللل قص قمل   ل و  ري

. ولو نوصلللللللى الدلري (3)نشلللللللبيي و: نهنو تكوس ل و  ريس واثنيي و: نهنو ل  وصلللللللى له دلىلني
عبد  لل ري ولو : هو حص بىلدهوس فصد قملوصللى له قلوصلليري مل اىل ق لبم قلسلل ريس وكلق لو لو  

 . (4)وهبل له قخلدلري
س ولبغ قملوصلللللى به فب اصللللل  قلصدس فإس  ضللللل  قلو  ري؛ و،س تقد  ل ه لبو  لىل رب

 قلقبو  ولبلم قلقبغ مل اصتلد ي نظيص (5)فيو قب لدقء مت يل  ل ية كلو بلري. و،س كلوس ]بىللد[
 . (6)قلوجيني

 
هلللا ه  قحلللولللري قألو  ل  نحوق  قلصد بىلللد قملو ؛ وه  نس اقري لبللم قلقبو . وبقيللري قألحوق   (1)

بىلد قلقبو  ولبغ قملوصللللللللللى لهس فب تصلللللللللل س فوس  ضلللللللللل  قلو  ريس فيو قب دقء  كول ويل: نوالا: نس اقري 
نحلللدمهلللو: صلللللللللللللل لللري قلصدس   يلللوس:نس اقري بىللللد قلقبو  ولبلللم قلقبغس فإيللله وجواثنيلللوا:  مت يللل  ،ايهة.

س قلدللللللللللللللللولللم: قلقصقض ،  لسللللللللللللللة  345 2س قمليللل : 262 8ونظيصمهللو: قمل ري. قنطص: )قحلللووي: 
س قلبيوس:  93 5س قل يلاب:  429 4س قلو ي :  304-302س قل   ري: قلوصواي 909 2قلصدلو  

 (.142 6س  وضري قلنيولبني: 64-63 7س قلدصك قلكب :  173 8
ي ط: )بىلد ق للللللل قصق  قمل   ل و  ري(. وهو خنيأ. فإ ق  د بىلد قملو  ولبم لبو  قلوصللللللليري صللللللل   (2)

  داس ونبنيم قلوصيريس وعود  ،  قلرتكري. قنطص قملصود  قلسوبقري.
س  142 6س  وضللللللللري قلنيولبني: 63 7س قلدللللللللصك قلكب : 307-306قنطص: )قل   ري: قلوصللللللللواي  (3)

(. وقملللهلب نهنلو 43 3س ن لللللللللللللل  قملنيلوللب: 417 -416قملني لب قلىللويل: ] : نلني ب  ولوللب[ 
 (.51 6س هنواري قحمل وج:  75 4س لغين قحمل وج: 17 7ل و  ري. قنطص )حتإري قحمل وج: 

س قل  ة 142 6س  وضللللللللللري قلنيولبني: 63 7س قلدللللللللللصك قلكب : 307قنطص: )قل   ري: قلوصللللللللللواي  (4)
 (.43 3س ن   قملنيولب: 286 6قلوهوج: 

 طس وهو قلصوق . ل بل ي قألصم: لبمس وقملث (5)
ل  هلا   "1وهلا ه  قحلولري قلثونيري وقلثولثري ل  نحوق  قلصد بىلد قملو  قلو  كصهتو ي قحلوشللليري " (6)

. وقمللهب: نس قلصد بىلد قلقبو  ال قع بو  بهس  لللللللللللللوقء نلبغ ن  ال. قنطص: )حتإري قحمل وج:  قلصلللللللللللللإ ري
 (.66 6س هنواري قحمل وج: 87 4س لغين قحمل وج: 37 7
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ولو لو  قملوصلى له  دد  قلوصليري لإبس ل  بني قلو  ريس نو لو  ل  له لو ع ع ى 
قأل : "اصقجري فللإس لللو  لصضللللللللللللللللوا كللوس  دقا ع ى قمليللل: تصك لله لإبس ل  بي ية؛ لللو  ي 

. لولوق وهلق لإصع ع ى (1)ق  يريس و،س ن قد ختصللليصللله دلصد ع يه كونل هبري ل ه خوصلللري"
. (3)س لولوق وال بد ل ه(2)تصل ي  قلصد بىلد قلقبو س ومل اىل رب قلدلوفىل  لإظ ق بري وقل   ي  

و،س كونل قلوصلللللليري لغ  لىلني كولإقصقء . (4)ولو لو  ومل ابني جىلم  دقا ع ى قلو  ري ك ية
 .(5)وقلىل  وء وقلقصقء مل ادرتط لبو 

 فر 

 
 (.103 4)قأل :  (1)
س قلدلصك قلكب : 305س قل   ري: قلوصلواي 910 2قنطص: )قلدلولم: قلقصقض ،  لسلة قلصلدلو   (2)
 (.142 6س  وضري قلنيولبني: 64 7

لو  قمل ويل: "وقلقيوس ننه ال بد ل  لإظ ت ىلقد به قب دقءا ق بري؛ ألنه ُك ج كه لو مل ك   كه جني ق  (3)
(. وكلل  لو  قلقوض  نبو قلنييب قلنيربي. قنطص: )قل ىل يقري قلكربى: 306قلصد". )قل   ري: قلوصواي 

 (. وقنطص ي قل قم ع ه قملصود  قلسوبقري. 253قلوصواي 
قح  م  ل  لىل يني: نحدمهو: وهو نظيصمهوس نس اصاد .     ل  لإبس دفإس لو :  د  لو  قملوو دي: "

وبني ل قلوصيريس وعود  ،  قلرتكري. وقلثوين: لصضو فبسس نو لكصقلري فبسس فإس ن قد  ل س ص  قلصدس  
نس اصاد دلصد لإبس: هب يو له فب تص  هب ه  و لبم قلقبو س ألنه مل ك كيو بىلد. ولو لب يو: ص س 

ل  لبو وس ألس هب ه   هلا ق بري لبنيب ل وصيريس ولونىلو  ، ق وجد  فييو شصوط ق بريس وال اكوس فسود
 (.262 8)قحلووي:   ."دخو و فيه و ،هو قل ضل  وق  قمل   بىلد  

س قلدلللللللللللللللولللم: قلقصقض ،  لسللللللللللللللة  253س قل ىل يقللري قلكربى: قلوصلللللللللللللللواي 103 4قنطص: )قأل :  (4)
 (.142 6س  وضري قلنيولبني: 64 7س قلدصك قلكب : 306س قل   ري: قلوصواي 910 2قلصدلو  

اصد ل ىلي لوا للهس وهلوه لو مل  ألس قلصد وقلقبو  ،هلو اىل ربقس ، ق كلوس قلللي اقبلم ل ىلي لوا ل  ق وقلللي (5)
س  344 2اوجلد لسلللللللللللللل  ق ل ىلني حىت اىل رب لبولله و دا؛ فلأ للللللللللللللقني لو حك ي لو. قنطص: )قمليلل : 

س قلدللللللصك  171 8س قلبيوس: 92 5س قل يلاب: 430 4س قلو للللللي : 308-307قل   ري: قلوصللللللواي 
س  264 6س قل  ة قلوهلوج: 152 12س كإلوالري قل بيله: 141 6س  وضلللللللللللللللري قلنيلولبني: 63 7قلكب : 

 (.86 4س لغين قحمل وج: 37 7س حتإري قحمل وج: 43 3ن   قملنيولب: 
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نوصلليل لإبس بكلق ،س تزوج نو ،س لو : اصلل  تىل يق قلوصلليري دلدللصطس ك و لو 
لصضلللل  هلق فأعنيوق  (2)[شللللإ ]س وتىل يقيو جصضلللله هلق؛ أبس اقو  ،س (1) جري ل   للللإصا

. فإس لو  قملوصلللللى له لو  (3)فبانا كلقس نو فسلللللومل حص؛ فإس بصن ل ه ولو  بغ ا بني ل
. ولو ع ق قلىل ق نو (4)بهس ولو  قلوق   لو  بغ ا؛ فأصللل  قلقولني: نس قملصلللد  قلوق   

قلي ني بصقا قلوصلللللللللللللليللري جوتللهس فُق للم كللوس ل  لله ك وتللهس لللو  قإللللو : "وانيصد هلللق ي عللولبو 
 .(5)وح ثوا"

  

 
س  205 12س كإللواللري قل بيلله: 171 8س قلبيللوس: 72 5س قل يلللاللب: 344 2قنطص: )قمليللل :  (1)

 (.7 7حتإري قحمل وج:  
 قلصوق : ،س لل ل  لصض  هلق.لىلم هكلق ي قل سخ نيس و  (2)
(. لللللو  قب  قحل ص 272 11واللللري قملني للللب: س هنلللل 339 8س قحلللللووي: 118 4قنطص: )قأل :  (3)

  :ل ية سل  قمل قدلني وقمل أخصا  صللللللللصحوق بصلللللللل ري تىل يق قلوصلللللللليري دلدللللللللصوط  نال مجىلوا ق ي   : "
.  وصللللوحب قل  بيهس وقملوو ديس وقب  قلصفىلري ي قملني بس وتبىلية قلق ويل سقلصللللي صي ي شللللصك قلكإواري

 (.4 4قل ىل يق وقلدصط". )قلإ ووى قلإقييري قلكربى: وعبو قهتة فييو قل صصا  نس قلوصيري تقبم  
 (.318 8قنطص: )قلبيوس:   (4)
 (.271 11)هنواري قملني ب:  (5)
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 فصل
: نحدهو: دملو  كوملوصلى (1)في و ك   قملوصلى له قملىلني قملوصلى به  ب ري نلوق 

ي ل كهس وضلىلإواس ول ية ل  مل  (2)به ل  يري قلىلولريس فيدخم ي ل كه ولو  لخنيه وله  
س (4)قملو   ي نصلللللل  قلوجيني. قلثوين: ننه ك كه دلقبو س وقمل   لب ه ل وق   ال (3)اثب ه

س وضللللللللللللللىل  (5)ك و لو نوصللللللللللللللى بىل ق عبد لىلني؛ فومل   فيه ،  نس اىل ق ل وق   قتإولوا 

 
س قلدلولم: قلقصقض ،  لسلة  344 2س قمليل : 253-252 8قنطص هلا قأللوق : )قحلووي:  (1)

س  205-204 11س هنواري قملني ب: 310-308س قل   ري: قلوصلللللللللللواي 907و 894 2قلصلللللللللللدلو  
س قلبيوس:  93-92 5س قل يلاب: 430 4س قلو للي : 924قلبسللي : قلدللإىلري ،  لسللة قلصللدلو  

-152 12س كإواري قل بيه:  143 6 وضللللللللللري قلنيولبني: س 65 7س قلدللللللللللصك قلكب : 172-173 8
 (.  267 6س قل  ة قلوهوج: 153
 ي ط  ايد  ك  ري: حم. (2)
س قلوصيري تدخم ي ن :اثلثوا   ع  قلدوفىل  لوالا   ونبو  و   وحكى قب  عبد قحلكة لو  قملوو دي: "  (3)

ل دوفىل .  اثلثوا  لوالا  ومل ق . فوخ    نص وب و ي ختصجيهك  ل   قملوصى له بغ  لبو  وال قخ يو 
دمل ق . وقل  ري نبو  تىل يبا  اثلثوا  فخصجه نبو ع   ب  نيب هصاص  ونكثص قمل أخصا  ل  نص وب و لوالا 
وأتولوق  وقاري قب  عبد قحلكة  س اثلثوا  ،  و  قملصو يس ونكثص قمل قدلني ل  نص وب و ل  ختصجيه لوالا 

و،لو ع ى لىل  ننه دلقبو  اىل ة دخو و دملو  ي  س،لو حكواري ع  للهب و ا:  نياأبحد أتو 
 (.253 8". )قحلووي: ل كه
قلثوين: وبه لو  نبو ح يإريس واصوى ع  لول س ونمحد ننه ك   دلقبو ؛ قلقو   لو  قلصقفىل : " (4)

س ألنه مت ي  بىلقدس في ول  قمل   فيه ع ى قلقبو س ك و ي قلبيري وفواس وع ى هلق فومل   لبم قلقبو 
(. وقنطص: )قملني ب 65 7". )قلدصك قلكب :  ل وق   نو ابقى ل  يل؟ فيه وجيوس: نص ي و: قألو 

 (.433 -432قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 
س قل   ري: 908 2ألس قلىل ق لي  ب   ي . قنطص: )قلدلللللللللولم: قلقصقض ،  لسلللللللللة قلصلللللللللدلو   (5)

س قملني ب قلىلويل: 143 6: س  وضلللللللري قلنيولبني66-65 7س قلدلللللللصك قلكب : 312-311قلوصلللللللواي 
 (.156 12س كإواري قل بيه:  434] : نلني ب  وولب[ 
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: ننه لولوا؛ فإس لبم تبي و ننه (2). وقلثولث قألصللللللللللللل (1)قلدلللللللللللللوفىل  وكث وس هلق قلقو 
وه  كلوأللوق   .(3) لو ننله كلوس ل كللوا ل وق   ل  حي للهل كلله ل  حني قملو س و،س  د تبي
 .(4)ي قمل   ي قملبيري ي  ل  قخليو 

 ع ى قأللوق  لسولم: ويعفر  
، ق حد ل  ايد  ل إصلللللل ري ي قلىلني قملوصللللللى هبوس كث ص  وكسللللللب وليص؛   األوىل 

فإس حص ل لبم لو  قملوص  في  لهس وال تدخم ي قلوصيريس و،س حص ل بىلدا وبىلد 
قلقبو  في  ل  وصللى لهس و،س حصلل ل بني قملو  وقلقبو  نُ ب ل ع ى قأللوق ؛ فإس ل  و 

ك  لله ،س ت،س ل  لو ك ل  دلقبو  مل قمل ل  لولوا ف ولوفلريس ،س لبلم في  لله و،ال فبس و 
س ومهو كولوجيني ي  وقلد قملبيري ي  ل  (5) د قلوصللللليريس وكلق ،س لب يو ي نصللللل  قلوجيني

 
وهلق لو   .،هو ك   ، ق قخ و  لبو  قلوصللللللللليريس قملوصلللللللللى له لو  قلدلللللللللوفىل : "وقلقو  قلثوين: ن (1)

س هنواري  252 8س قحلووي: 244 8(. وقنطص: )خم صلللللللللللللص قملزين: 103 4". )قأل : ل كص ال نقو  به
 (.93 5س قل يلاب: 924س قلبسي : قلدإىلري ،  لسة قلصدلو  205 11قملني ب: 

  ألنله لو ل ل  دملو س مللو ق تلد دلصدس كلومل ق س وب قلداص نس اصتلد للو  قلصقفىل : "وهو قألصلللللللللللللل ؛  (2)
ولو ل   دلقبو س  .ل يةس ال هسلب قإل   ل  قملوصل   ريوجب نس اكوس قن قوله ،ليية هسلب ق ب

فإلو نس اكوس لبم قلقبو  ل  يلس وق لل  صق  قمل   لري قملو  بىليد نو ل وق  س وحي  لس فوملوصللى له 
ا  قى قمل   ع  قلوق  س ال ع  قملوص س وهو بىليد ناضو. وناضوس فوإل   ا أخص ع  قلوصوايس و، ق  

 (.65 7". )قلدصك قلكب : بنيم ق ز  دأللسو س وجب قل ول 
 (.67 6س هنواري قحمل وج:  88 4س لغين قحمل وج:  39 7وهلق هو قمللهب. قنطص: )حتإري قحمل وج:    (3)
للو  قلبغوي: "قمل ل  ي  ل  قخليلو  مل  اكوس؟ فيله  ب لري نلوق : نحلدهلو: قمل ل  ل  دللللللللللللللرتيس  (4)

وهو قألصلللللللل : قمل   لولواس فإس مت قلبيري بي ي و؛ جضلللللللل  قخليو س  -وقلثولث وقلثوين: قمل   ل بولريس 
لد   دس نس قمل   كوس ل  دلللرتيس فإس فسلللا دس ننه كوس ل بولري؛ ألس  لللبب  وق  قمل  ؛ وهو قلبيري 

ُوجد؛ فب كك  قلقنيري أبس قمل   ل بولريس وحق قالعرتقض ل بولري اثبل؛ فب اقنيري دمل   ل  دلرتي؛ 
-40 5س قلبيللوس: 40 5(. وقنطص: )هنللواللري قملني للب: 309-308 3)قل يلللاللب:  ."فق  للو دلول 

 (.409-408 4س كإواري قل بيه:  450 3س  وضري قلنيولبني: 196 4س قلدصك قلكب : 41
 (.67 6س هنواري قحمل وج:  88 4س لغين قحمل وج: 39 7 وق  . قنطص: )حتإري قحمل وج: بم ه  ل (5)
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. وضللللوبنيه: نس قمل   ق ولز ، ق  بل  يري فإس (1)قخليو  ، ق فسللللا ول  و قمل   ل  دللللرتي
 .(2) وس و،س قن قم ،  نخصى فوجيوس ق  قص ع ييو فولإوقلد

ي نصللللللللل   (3)فإس ل  و ك   دملو ؛ فولإوقلد له ،س لبم قلوصللللللللليريس وكلق ،س  دهو
س ومهو كولوجيني ي  جوع فوقلد قملبيري ،  قلبولريس ، ق فسلللللا قملدلللللرتي ي  ل  (4)قلوجيني

س وشلللللبيي و (6) جوعيو مث  ". لو  قإللو : "و جوعيو ه و نو  ل  (5)قخليو  ول  و قمل   له
 

فإس ،لو نس ا ة قلبيري نو اإسلللا؛ فإ ق فسلللا   ق قك سلللب قملبيري شلللي وا ي  ل  قخليو  مل  اكوس؟، (1)
قنطص:   ل  دللرتي فوجيوس: نصلل ي و ننه له. قمل  س نو لولوا فيو لهس و،س ل  و:  ل  و: قمل   ل بولري 
س  وضلللللللللللللري  197 4س قلدلللللللللللللصك قلكب : 48 5س قلبيوس: 313 3س قل يلاب:  42 5)هنواري قملني ب: 

 (.441س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 409 8س كإواري قل بيه:  451 3قلنيولبني: 
وحوصللللللللم قخلبا وقلوفو  ي قإلجو   وقلإسللللللللاس نان نقو : ل  قج  ري له ل    لو  قإللو : " (2)

. ول  مل اك  له ل   ي قألصلللمس ومل وقحدقا   يهس فومل   ي قلكسلللب له وجيوا قألصلللمس وق للل قصق ا ع
مث مل اسل قص   . و،س كوس قمل   ألحدمهو نوالا وقحدقا  اصلص قمل   ،ليه ي قملل س ف ي  قلكسلب له وجيوا 

  قمل   ي قملل   نس ل   قلكسلب مل  صلو :فإ  قملسلألري وجيوس: نحدمهو ؛ صلوحبهلهس بم صلو  ، 
)هنواري   ."نس قمل   ي قلكسلللللب مل  كوس قمل   حولري حصلللللو  قلكسلللللب له ي قألصلللللم :،ليهس وقلثوين
 (.42 5قملني ب: 

س هنلللوالللري قملني لللب: 316-313قنطص هللللق قل إصاري ع ى قأللوق  قلثب لللري: )قل   لللري: قلوصلللللللللللللللللواي  (3)
س  93 5س قل يلاب:  927-925 قلبسي : قلدإىلري ،  لسة قلصدلو س 215-214و 207 11
س قل  ة قلوهوج: 154 12س كإواري قل بيه:  144-143 6س  وضللري قلنيولبني: 66 7صك قلكب : قلدلل 
 (.  44 3س ن   قملنيولب: 267 6

 (.67 6س هنواري قحمل وج:  88 4س لغين قحمل وج: 39 7قنطص: )حتإري قحمل وج:  (4)
س  197 4س قلدلصك قلكب : 48 5س قلبيوس: 313 3س قل يلاب: 42 5قنطص: )هنواري قملني ب:  (5)

 (.409 8س كإواري قل بيه:  451 3بني:  وضري قلنيول
وبقوء قمل   ل  دلللللرتي ي قلزوقلد لري  د قألصلللللم نوجه ل  بقوء قمل   ي قلزوقلد   حيث لو : " (6)

بقي و   ي قلوصلللليري؛ فإس عقد قلبيري جصى  جيوبه ولبوله ع ى حسللللب قخ يو  قملدللللرتي ع ى حو س فإس 
فيبىلد   ل  قخ يو  قملدرتيس ومل جيص ي قلوصيري لبم قلقبو  قخ يو س  لس  دقا صودف و ي  ل    ؛له  وقلد 

)هنلوالري قملني لب:  ."ع  قلقوقعلد ،لزق  قملوصللللللللللللللى لله قمل ل  ي قلزوقللد ع ى وجله ال ك ل  نقضلللللللللللللله و دا
11 208.) 
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وي كسللللللللللب قلىلبد قملوصللللللللللى  .(1)قمل ويل دلوجيني ي  ايدق  قملبيري ، ق ه   لبم قلقبغ
بىل قله بني قملو  وقإلع لو  عصاقلوس: نحلدمهلو: ننله ع ى هللق قخلبا؛ فيكوس لله ي وجلهس 

خبا س وقدعى قلب لدني   ننله ال (2)ول وق   ي آخص. ونصلللللللللللللل ي لو: قلقنيري أبنله ل ىلبلد
 .(3)فيه

وحيلث ل  لو قلزوقللد ليسلللللللللللللللل ل  وصللللللللللللللى لله؛ مل  تكوس؟ فيله وجيلوس: نحلدمهلو: 
. لو  قإللو : "وال (4)ل  وص  تقضى ل يو داونه وت إل وصواياس ونص ي و: نهنو ل وق   

،ال ، ق جىل  للو قللدا  للونىلللوا ل  ل لل  قلرتكلريس ف  ىل ق و يقللري قللدا   [   44]ا  لله قألو  
س واقص  ل لله لو  قملللوو دي: "، ق جىل  للوهللو ل و  للري؛ فإ  (5)دلزوقلللدس وقمللللهللب خبفلله"

ل  قلوجيني ي نس قملوصللللللللللللللى بله لبلم  (6)حسللللللللللللللبلوهنلو ع يية ل  قلرتكلري وجيلوس ]خمصجلوس[

 
 (.315)قل   ري: قلوصواي  (1)
س  156 12س كإواري قل بيه:  142 12س  وضللللللللللللري قلنيولبني: 355 13قنطص: )قلدللللللللللللصك قلكب :  (2)

س ن لللللللللللللل  269-268 6س قل  ة قلوهللوج: 436 -435قملني للب قلىلللويل: ] : نلني ب  وللولللب[ 
 (.476 6س لغين قحمل وج: 44 3قملنيولب: 

ني ننللله ل ىلبلللد لوالا وقحلللدقا بب خبا. وقنطص قل قلللم ع للله: )قملني لللب قلىللللويل: ] : نلني ب   (3)
. وللللو  قمل ويل ننللله ل وق   بب خبا. قنطص: )قل   لللري:  (269 6س قل  ة قلوهلللوج: 436ولللوللللب[ 

(. ولللو   40 7(. لللو  قب  ح ص ق ي   : "قألوجلله ننلله ل وق  ". )حتإللري قحمل للوج: 311قلوصلللللللللللللللواي 
 (.68-67 6قلصل  : "وقملىل  د ننه ل ىلبد". )هنواري قحمل وج: 

س هنللللواللللري قملني للللب: 316ألهنللللو حللللد للللل بىلللللد ل لللل  قملوصلللللللللللللل . قنطص: )قل   للللري: قلوصللللللللللللللللللواي  (4)
س  431-430 4س قلو لللللللي :  925س قلبسلللللللي : قلدلللللللإىلري ،  لسلللللللة قلصلللللللدلو  215و206 11

س قملني ب قلىلويل: ] : 144 6س  وضلللللللري قلنيولبني: 66 7س قلدلللللللصك قلكب :  94-93 5قل يلاب:
وليسلل ل  قلرتكري فب ا ىل ق هبو دا . قنطص: )حتإري س(. وقمللهب نهنو ل وق   444نلني ب  وولب[ 

 (.67 6س هنواري قحمل وج:  40-39 7قحمل وج: 
 (.206 11)هنواري قملني ب:  (5)
 وفني  ايد  ل  ط.قلو بني قملىل (6)
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؛ في  اتبىلللري (2)نلللو قلزايد  قمل صلللللللللللللل للري .(1)"و   لله؟قلقبو  د  ع ى ل كلله نو ا  قللم ،  
 .(3)لألصمس  سوبري ل  قلث ث

 فر 
بىلد لوتهس وحصلللللللم  ولري ي قلإ ووى نس  جبا نوصلللللللى بول  دق اس ف أخص ،اقوفيو

 ل يو  اري ف    اكوس  ل ؟ نفىت بىلغ قلإقيوء ننه ل وق  س ونفىت قلقوضللللللل  ع ود قلدا 

 
 سع ى ل ل  قمليللس كلوس للو حلد  ل  ق بلري وقألوالد  سللللللللللللللو  ع ى قلو  لري فلإس جىل  لوا دليلوا "  (1)

 (.  260-260 8". )قحلووي: ،  قلو  ري مل يف سب ع ى قلو  ري  و،س جىل  وا ل  قب
ع ى حد س و ل  "ضللوب  قلزايد  قمل صلل ري: ه  قلو ال كك  فصلل يو ع    يو و،فصقدهو دلبيري  (2)

س كوس هزاباس نو كرب بىلد نس كوس صلللغ قاس فإس قلسللل   وقلكرب  ك و ، ق قشلللرتى حيوقانا فسللل   بىلد ن
)قلإقه ع ى   ."ل صلم دحليوقس وجزء ل ه ال كك  فصل ه ع ه. وكلق ، ق قشلرتى شل ص  صلغ   فكرب 

 (.185 2قمللقهب قأل بىلري: 
فلأللو للو ال ا  يز ل  قلزايد س كلولسلللللللللللللل   و ايد  قلبلدسس ، ق حلد  بىللد لو   للو  قمللوو دي: "  (3)
وصللللللل  ولبم لبو  قملوصلللللللى لهس فيو ل  وصلللللللى له و سلللللللو  ع يه ل  قلث ثس ألس لو قتصلللللللم ل  قمل

(. وقنطص: )هص قمللهب:  262 8)قحلووي:    ."قلزايد  تبري ألص ه ا  قم لري قألصمس ،  حيث قن قم
 (.447س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 70 8
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س (3)س وهو لصاب ل  كسلللب قلىلبد قملوصلللى بىل قه(2)ننه ملسللل  ق قلول  (1)قب  قلسلللكصي
 .(4)ولد تقد 

نإقللري قملوصللللللللللللللى بللهس ولللو يف للوج ،ليلله ل  قمللس بني قملو  وقلقبو س و كللو   الثاينيااو 
؛ فللإس ل  للو دلول س (5)قلإنيص ، ق دخللم ول يللو بي ي للو ع ى ل  جتللب؟ خيصج ع ى قأللوق 

فلللإس لبلللم في  ع يلللهس و،س  د في  ع ى قلوق  . و،س ل  لللو ك للل  دلقبو  قنب  ع ى نس 
قألصللللل ؛ فإ  هلا وجيوس: نصللللل ي و: نهنو ع يه. قمل   لب ه مل ؟ فإس ل  و ل وق   وهو  

و،س ل  لو هو د  ع ى ل ل  قمليللس فإ  وجوهبو ي تصك له وجيلوسس نصلللللللللللللل ي لو: ال. و،س 

 
و لللةس قملصلللصيس ع ود قلدا  قب  قلسلللكصيس له عبد قلصمح  ب  عبد قلىل   ب  ع  س نبو قلق  :هو (1)

لضلوء قلقوهص  وخنيوب يوس توي  حوقش ع ى قلو لي س تإقه ع ى قلدليا شليو  قلدا  قلنيو ل س ويل
 (.73 2س عبقو  قب  لوض  شيبري:  170 8ه. )قنطص: عبقو  قلسبك :  624  ري:  
(. لو  قأل  ع : "ل  نوصى بول  ش ء ف أخص 268 6قنطص قل قم ع ه ي: )قل  ة قلوهوج:  (2)

وهو -نو ل  سلللللللللللللل  ق قلول ؟ نفىت بىلغ قلىلصللللللللللللللصاني دألو   ؛ فيلم اكوس ل وق  ولإله بىللد لوتله
قألشلللللبهس وبىلضلللللية دلثوين. وهو لصاب ل  كسلللللب قلىلبد قملوصلللللى بىل قه لبم قلىل ق". )لو  قحمل وج:  

س هنلوالري 89 4س لغين قحمل لوج: 40 7س حتإلري قحمل لوج: 44 3)ن لللللللللللللل  قملنيلوللب: ص: (. وقنط493 4
 (.68 6قحمل وج: 

ف     ؛نوصى بول  عقو  ف أخص ،اقوفه ،  لد  وحصم ل ه  اري لو  نبو قلبقوء قلدل ي: " (3)
نجو  ع ود قلدا  قلسكصي أبنه ل  ولوا ع ييةس ونجو    اكوس  ل  ل وق   ن  ملس  ق قلول ؟

بكسب قلىلبد قملوصى بىل قه بني  القمويلوشبييو  ل  عوصصا أبنه ل و  ريس وقلطوهص: قألو س بىلغ
وبه نفىت بىلضية وكب  (. ولو  قب  ح ص ق ي   : "269 6وقإلع و ". )قل  ة قلوهوج:  قملو 

 (.40 7ني". )حتإري قحمل وج: كيم ،ليه و ج ه بىلغ قحملقق  اجلواهر
 .384صص:  قنط (4)
لو  قب  ح ص ق ي    وقلصل  : "ننه ،س ل  و نس قمل   يفصللللللللللم دملو  تكوس للس قلىلبد ع يهس  (5)

و،س ل  و يفصلم دلقبو  فب تكوس ع يه وال لبم قلقبو  بم ع ى قلوق  س وع ى قملىل  د ه  لولوفري؛ 
 (.  67 6س هنواري قحمل وج:  39 7فإس لبم فىل يهس و،ال فب". )حتإري قحمل وج: 
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. وجز  ي (1)ي نصلللللللللللللل  قلوجيني ل  لو ك كله دملو ؛ فلإس لبلم في  ع يلهس و،س  د فكللق
 .(2)أبهنو ع ى كم لو  ع ى قملوصى له ،س لبمس وع ى قلوق   ،س  د قلو ي 

 فر 
لو تول  قملوصللى له ي قلقبو  وقلصدس لري قحلوجري ،  قل إقري ع ى قملوصللى بهس نُلص  

 ؛(3)وقل إقللري ال ت زللله ل  ل لله ليصقا ع ى لول للو: قمل لل  لللهدلقبو  نو قلصد؛ فللإس قل  ري نخلل 
فلللللإس ن قد قخلبص  سك لللللو ت ز  لني ق ،حلللللدى قلصنتيللللله نإق ي لللللو ، ق قل  ري ل  تىليي يلللللو

وا  قللللم ل كلللله حي  للللل ،  قلو  للللري ل  " :(6)وقلب للللدني   (5)نبو قلنييللللب . لللللو (4)ف  د
 س (7)"جي ه

فإس كوس قملوصللللللللللللى له وولبوا ننإق ع يه ل   ننإقسفإس  د بىلد قإلنإو  مل اصجري جو  
بيل قملو س فإس حضللللص ولبم  جري قإللو  ع يه هبوس ك و لو ننإق ع ى عبدا قلغولبس و،س 

. لللو  قإللللو : (8) د قلوصلللللللللللللليللري ملللو ب غلله قخلرب مل اصجري جللو ننإق ل  بيللل قملللو  ع ى نحللد
 

-208 11و 389-387 3 لإلصالري عل لى قألللوق  قللثلب لللللللري: )هنلللللللوالللللللري قمللنيل لللللللب: قنلطلص قلل  (1)
س  126 3 س قل يلاب:928-927س قلبسلللللي : قلدلللللإىلري ،  لسلللللة قلصلللللدلو  216و214و209

س كإواري 144 6و306 2س  وضلللللللللللري قلنيولبني: 66 7و171 3س قلدلللللللللللصك قلكب : 370 3قلبيوس: 
 (.456 -448س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 154 12قل بيه:  

 (.431 4)قلو ي :   (2)
وق للل دللكم    ع ى قأللوق  قلثب ريسجصايس  ل    كب ولضللليري قللو  قب  ح ص ق ي    وقلصل  : " (3)

نيلوللب دل إقلريس وللد اوجله أبس لنيلولب له هبلو اأبس قمل ل  لغ ا فكي   -دلقبو - جصاينله ع ى قلثلوين
 (.67 6س هنواري قحمل وج: 40 7)حتإري قحمل وج:  ". و ي ري لإصم قأللص دلقبو  نو قلصد ف و  للل 

س  928س قلبسلللللللللي : قلدلللللللللإىلري ،  لسلللللللللة قلصلللللللللدلو  210-209 11قنطص :)هنواري قملني ب:  (4)
س  156 12س كإواري قل بيه:  144 6س  وضلللللري قلنيولبني: 66 7س قلدلللللصك قلكب :  431 4قلو لللللي :  

 .(44 3س ن   قملنيولب: 458-457قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 
 (.236قنطص: )قل ىل يقري قلكربى: قلوصواي  (5)
 (.152 12س كإواري قل بيه:  459قنطص قل قم ع ه: )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[  (6)
 .   ل  جيري قملوصى له ل  حني قلصدادخم ي ل   قلوقني:  (7)
ملني ب  س ق929س قلبسلي : قلدلإىلري ،  لسلة قلصلدلو  211-210 11قنطص: )هنواري قملني ب: (8)
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وصلللللل  ،س نبقي وهو ع يهس "ويف  م نس اصجري ع ى قلوق   ،س  ددان قلزوقلد ،ليهس نو ع ى قمل
 .(2)س و،س كوس ل ىلبد كسب اإ  ب إق ه في  فيه لنيىلوا (1)لك  قلإص  نظيص"

و،س مل اك  حللوجللري ،  قل إقللريس لك  عللولبلله قلوق   أبس اقبللم نو اصد ليسلللللللللللللل قص  
س وهللق ك له (3)قمل   صقأللصس ليلم لله: ،للو نس تقبلم نو تصدس نو يفكة ع يل  دلصد ك لو ي 

 ع ى قلقو  أبس قلقبو  ع ى قلرتقخ .
ُصج  لزوجيلو وللو ؛ فلإس لب يلو قنإسللللللللللللللا قل كلوكس   الثاينلثاو  نوصللللللللللللللى أبل له قملزوجلري ه 

واكوس قالنإسلللللللوخ ل  قملو س ،ال ع ى لول و ننه ك   دلقبو ؛ فيكوس ل  حني قلقبو س 
س لو  قمل ويل: "ع ى (4)و،س  دهو مل ا إسللللاس ،ال ع ى لول و ننه ك   دملو  فإنه ا إسللللا

 .(6)خبا فيهس وفيه ،شو   ،  (5)قلص ي "

 
 (.461 -460قلىلويل: ]: نلني ب  وولب[ 

 (.211 11)هنواري قملني ب:  (1)
نس اقللو : ،س   قلوجلله (. ولللو  قإللللو : "461قنطص: )قملني للب قلىلللويل: ] : نلني ب  وللولللب[  (2)

(. ولو  قلغزقيل: "ا إق ل  بيل  210 11". )هنواري قملني ب: فىل  و  ل  ؛نلك  ق للللل كسلللللو  قلىلبد 
 (.929كسو  قلىلبد". )قلبسي : قلدإىلري ،  لسة قلصدلو  قملو  ،س مل كك  ق  

ف   ل  قح  ص ن ضلللللللللللللوا وقل  ري ل  ،حيوليو؛ نجرب ع ى قإلحيوء نو قلرت . قنطص: )قلو لللللللللللللي :  (3)
س قملني للب قلىلللويل: ] : 156 12س كإللواللري قل بيلله: 174 8س قلبيللوس: 93 5س قل يلللاللب: 432 4

 (.89 4س لغين قحمل وج:  40 7س حتإري قحمل وج  394 4س لو  قحمل وج:  461نلني ب  وولب[ 
س قلبسلللللللللللللي :  216و214و212 11س هنواري قملني ب: 321-320قنطص: )قل   ري: قلوصلللللللللللللواي  (4)

س قلدلللصك قلكب :  176 8س قلبيوس: 432 4س قلو لللي : 930-929قلدلللإىلري ،  لسلللة قلصلللدلو  
س كإلوالري 464وللب[ س قملني لب قلىللويل: ] : نلني ب  ول 144 6س  وضلللللللللللللللري قلنيلولبني: 66-67 7

 (.154 12قل بيه:  
 (.320)قل   ري: قلوصواي  (5)
فقو  صللللللللوحب قل   ري ادلللللللل  ،  وجه لقوبم ضللللللللىلي : ، ق ل  و ك   دملو  و د قملوصللللللللى له  (6)

(. وهو ظوهص كب  قملوو دي حني 67 7قلوصللللللليري؛ ننه ال ا إسلللللللا قل كوك. قنطص: )قلدلللللللصك قلكب : 
لو  ري قملوصلل  ونوالدهو لولوفوس   قب يو: فول كوك هوله وقأللري ل  فإس  د قلوصلليري ومل انع ق فقو : "

 (.253 8". )قحلووي:  ة
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ولو كوس  وجيو وق  هس ونوصلللللى هبو ألج  ؛ فإس لبم قملوصلللللى له قلوصللللليري ق للللل  ص 
م قلقبو  ل وق    قل كلللوكس ،ال ، ق فصع لللو ع ى ننللله ك للل  دلقبو س ونس قملوصللللللللللللللى بللله لبللل 
فوجيوس: نصلل ي و: ننه ا إسللاس و،س  دهو قنإسللا قل كوك. مث ،س ل  و قملوصللى له ك   

ك ل  حني قلصدس وكلق ،س ل  و ك كيو دلقبو س وقمل   لب ه ل  يلس دملو ؛ قنإسا قل كو 
و،س ل  و ننه لب ه ل وق   فيم ا إسلللللا ل  قآلس؟ نو اسللللل  د ،  او  قملو ؟ فيه وجيوسس 

. هلق (2). و،س ل  و دلول ؛ تبني قالنإسللللوخ ل  حني قملو  (1)قلثوين نظيصمهو ع د قإللو 
مل ختصجس فإس مل جيز قلوق   قنإسلللا قل كوكس و،س نجو س ك ه ، ق خصجل ل  قلث ث؛ فإس  

فإس ل  و ك   قملوصلى له قملوصلى به دملو س نو ل  و دل ول س فقبم قنب  قنإسلوخه ع ى 
 .  (3)نس قإلجو   ت إيل نو قب دقء عنييري؟ ،س ل  و قب دقء عنييري قنإساس و،س ل  و ت إيل فب

  اىل ق ع يهس نو ج  اىل ق ع ى وق   واقص  ل  قملسلألري لو ، ق نوصلى إلنسلوس ج
س فلإ ق نوصللللللللللللللى لله أبحلد نصللللللللللللللولله نو فصوعله؛ مل ا زلله لبوللهس ولله  دا ع ى (4)قملوصلللللللللللللل 
س وفيه وجه: ننه لي  له  داس وليم ع ى قلقو  أبنه ك   قملوصى به دملو : (5)قلص ي 

. فإس  دهو ق تد س و،س لب يو فإس ل  و قمل   يفصللللللم دلقبو  (6)اىل ق دملو س وضللللللىلإوا

 
 (.217 11)هنواري قملني ب:  (1)
س قلبسلللللللي : قلدلللللللإىلري ،  لسلللللللة  432 4س قلو لللللللي : 217-216 11قنطص: )هنواري قملني ب:  (2)

بيله:  س كإلوالري قل 144 6س  وضللللللللللللللري قلنيلولبني: 67 7س قلدللللللللللللللصك قلكب : 931-930قلصللللللللللللللدللو  
 (.470 -469س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 154-155 12
س  وضلري 67 7ألنه ،س ل  و قب دقء عنييري في  ي ل كية ،  نس نعنيوا. قنطص: )قلدلصك قلكب :  (3)

س  473س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 155 12س كإواري قل بيه:  145-144 6قلنيولبني:  
 (.89 4حمل وج:  س لغين ق44 3ن   قملنيولب: 

س  218و 214-212 11س هنواري قملني ب: 327-325قنطص هلا قملسللألري: )قل   ري: قلوصللواي  (4)
س  وضللللللري قلنيولبني: 71 7س قلدللللللصك قلكب :  933-931قلبسللللللي : قلدللللللإىلري ،  لسللللللة قلصللللللدلو  

س  476 -474س قملني لب قلىللويل: ] : نلني ب  ولوللب[ 155 12س كإلوالري قل بيله: 146-147 6
 (.45 3ب: ن   قملنيول

 (.274 8س قحلووي:  102 4قنطص قملصود  قلسوبقري لري: )قأل :  (5)
(.  71 7لو  قلصقفىل : "هلق لو نو دا صللوحب قل   ريس لك  قمللهب خبفه". )قلدللصك قلكب :   (6)
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ع ق حي  ل س و،س ل  و يفصلم دملو س نو ل  و دل ول  تبني ننه ع ق ع يه او  قملو . ولو 
ولو  وو  ه  [ ن45]نوصللللللللللى ج  اىل ق ع ى وق  هس ك و لو نوصللللللللللى دب  نخيه ألج  س  

لوق   ع ى قأللوق  ك يو قتإولواس و،س نخوا؛ فإس لبم قملوصلللللللللى له قلوصللللللللليري مل اىل ق ع ى ق
 .(1) دهو ع ق. لو  قإللو : "وال ابىلد ق   ود قلىل ق ،  لو تقد "

نوصلللللى أبلري لزوجيو قحلصس فولد  له ولدقا. ونقد  ع يه بيوس حكة قلولد   الرايعو 
ي قلوصلللليري لغ  قلزوج؛ فإ ق نوصللللى لزاد رو اري فولد س فإلو نس ت د لبم لو  قملوصلللل س 

 نو بىلدا ولبم لبو  قملوصى لهس نو بىلدمهو. 
 نس ت د لبم لو  قملوصللللل س فإس كوس بىلد قنقضلللللوء  للللل ري نشللللليص ل  او   القساااال األول 

س و،س كوس لب يوس فقد دس ننه كوس لوجودقا (2)قلوصلللللللليري؛ مل اك  قلولد دقخبا ي قلوصلللللللليري
ع لدهلو؛ في بين ع ى نس قحل لم هلم اىل ة واىلنيى حك لوا لسلللللللللللللل قبا ن  ال؟ ،س ل  لو ال فيو 
و  دقخم ي قلوصللللليريس فيكوس ل  وصللللل  كسلللللولص قلزوقلدس و،س ل  و نىلة كوس لوصلللللى بهس 

اري وبولدهو بىلد قالنإصلللللو س في طص نس اقب ي و قملوصلللللى لهس نو وهو ك و لو نوصلللللى د و  
س وفيلله لزاللد    ي (3)اصدمهللوس نو اقبللم نحللدمهللو واصد قآلخصس واُصتللب ع ى كللم  حك لله

 . (4)قلبو  قلثوين ،س شوء هللا
بىلد قنقضللللللوء  لللللل ري    نس ت د بىلد لو  قملوصلللللل  ولبم قلقبو س فإس ولد  القسااااال الثين: 

لبم قنقضللوليوس وبىلد قنقضللوليو  نشلليص ل  او  قملو ؛ فولولد و  لوصللى بهس و،س ولد  

 
 (.325وقنطص: )قل   ري: قلوصواي 

نىلةس لو  د قملوصلى له قلوصليريس مل ابىلد نس اسل  د نإو  قلىل ق ،  لو تقد  ،س كوس  لو  قإللو : " (1)
 (.218 11)هنواري قملني ب:  ."قلىل ق ا إل ي قمل   قلضىلي 

  وصلى  لاول لس فب جيىلم    مبىلد قلوصليري    مس وقألصلم عد  قحلألس حدو ه لو  قلصقفىل : " (2)
(. لو  قملوو دي: "وع ى هلق فيو مم و  ل  وصللل  67 7". )قلدلللصك قلكب :  ه دلدللل  وقالح  و ل

 (.254 8لوالا وقحدقاس ل  قبا ع ه ،  و   ه". )قحلووي:  
س قلدللللللللصك قلكب : 176 8س قلبيوس: 94 5س قل يلاب: 254 8طص هلق قلقسللللللللة: )قحلووي: قن (3)
 (.151-150 6س  وضري قلنيولبني: 67 7

 .412قنطص: ص (4)
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ل  او  قلوصللللللليري؛ في بين ع ى نس قحل م اىل ة ن  ال؟ ،س ل  و اىل ة فيو ل  وصلللللللى له ع ى 
مُت  ؟ ،س ل  و دلقبو س ونهنو ل و  ري لب ه؛   قلوصيري ب   ؛ قنب  ع ى نس  قلص ي س و،س ل  و ال

فلولوللد ل و  لريس و،س ل  لو دملو س نو تولإ لو فيو لله. للو  قمللوو دي: "وي قل قوأ ي قلث لث 
وجيللوس: نحللدمهللو: تقو  قأل  حللولبا ع للد قملو س واثنيي للو: تقو  ع للد قملو  وقلولللد ع للد 

. و،س ولد  (1)ومهو جو ايس ي قألحوق  ك يو" قلوضلللللللللريس وتىل رب لي  ي و لىلوا ل  قلث ثس
لبم قنقضللوء  لل ري نشلليص ل  قملو  وقلوصلليري مجيىلواس فإس ل  و قحل م اىلصا؛ فكأنه نوصللى 

 .(3)ك و تقد   (2)له هب وس و،س ل  و ال قنب  ع ى نلوق  قمل   
نس ت د بىلد قنقضللوء  نحدهو:نس ت د بىلد قملو  وقلقبو  لىلوا ف ه نحوق :    القساال الثينل  

نس ت د لبم قنقضللللوليو ل هس وبىلد   قلثونيري: لللل ري نشلللليص ل  او  قلقبو ؛ فيو ل  وصللللى له.  
قنقضلللللللللوليو ل  او  قملو ؛ فإس ل  و قلوصللللللللليري مت   دملو س نو تولإ و فقبم فيو لهس و،س 
 ل  لللو دلقبو س ونهنلللو لب للله ل وق  ؛ فلللإس ل  لللو قحل لللم اىل ة فيو ل و  لللريس و،س ل  لللو ال فيو

نس ت د لبم قنقضلللللللوء  للللللل ري نشللللللليص ل  قلقبو  وقملو  مجيىلواس وبىلد   قلثولثري:ل  وصلللللللى له.  
قنقضللللللللللللوليو ل  او  قلوصلللللللللللليري؛ فإس ل  و قحل م اىل ة فولولد ل و  ريس و،س ل  و ال فولولد له. 

نس ت دا بىلد قنقضللللوليو ل  او  قلوصلللليري ناضللللوا؛ فيو له  للللوقء ل  و قحل م اىل ة ن   قلصقبىلري:
 .(5)هبلق ن وج  ولص قحليوقان س واصجري ي لد  مح يو ،  نهم قخلرب . واقوس (4)ال

وحيلث نبقي لو قلوللد ع ى ل ل  قلوق  ؛ فلوملىل رب ل  قلث لث لي لري ق لو الري خلوصللللللللللللللريس 
وحيث مل نبقه ع يه؛ فوملىل رب ل ه لو كوس لوجودقا او  لو  قملوصلللللللللللللل ؛ فإس كونل حولبا 

 
 (.255 8)قحلووي:   (1)
س  وضري 68 7س قلدصك قلكب : 177-176 8  س قلبيوس:94 5قنطص هلق قلقسة: )قل يلاب:   (2)

 (.152-151 6قلنيولبني: 
، ق ولللد  لبللم نلللم لللد  قحل للم ل  او  قملو س وبىلللد قنقضلللللللللللللللوء هلللا قملللد  ل  او  ني في للو  (3)

 و  للري لبللم قلقبو س فللولولللد حللود  ي إس ل  للو دلقبو س و،هنللو لس ول  للو قحل للم ال اىلصا؛ فلل قلوصلللللللللللللليللري
 فيو ل  وصى له.  ل كيةس و،س ل  و دملو  نو تولإ و

س  وضلللري 69-68 7س قلدلللصك قلكب : 178 8س قلبيوس: 94 5قنطص هلق قلقسلللة: )قل يلاب:  (4)
 (.152 6قلنيولبني: 

 (.46 3س ن   قملنيولب: 153 6س  وضري قلنيولبني: 69 7قنطص: )قلدصك قلكب :  (5)
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قع ربان لي  يللو لري لي للري قحل للم او  لو  قع رب  لي  يللو خللوصلللللللللللللللريس و،س كللونللل حللولبا 
س ولي ري قحل م س ولو  قب   للللللللللصاج: "تىل رب لي  يو اول ل حولبا (1)قملوصلللللللللل  ع د ق  يو 

فإ ق لول ومهو ف ة خيصجو ل  قلث ث ال اقصع بي ي وس بم تثبل قلوصيري  قالنإصو س (2)]او [
 . (3)"ي قلقد  قللي يف   ه ل ي و

قلوصلللليري هبو لغ   وجيوس ونلو ، ق نوصللللى هبو لهس فإيه ناضللللوا قأللسللللو  هلق ك ه ي 
س فقبلم نبوا (4)وقألحوق  قمل قلدللري. فإ  قلقسللللللللللللللة قألو : حيلث جىل  لو قلوللد لوصللللللللللللللى بله

 .(5)قلوصيري ع ق ع يهس ووالؤا لهس وال تص  ق و اري ن  ولد
ع  قلدلللللللللللللللوفىل  "ننله ،س مل اىل ة حىت  (6)ونللو ي قلقسللللللللللللللة قلثلوين؛ فقلد  وى قملزين

وضلللللىلل له بىلد لو   للللليدهو نوالدقا؛ فإس لبم ع قوقس ومل تك  ن  ولد حىت ت د ل ه بىلد 

 
 س46 4س ن   قملنيولب:153 6س  وضري قلنيولبني: 69 7قنطص: )قلدصك قلكب :  (1)
 نق ه قلصقفىل  ع  قب   صاج: "ي نو  حو  قالنإصو ".  ؛ ملوي ط: ولل. ولىل ه قلصوق (2)
 (.153 6س  وضري قلنيولبني: 69 7س قلدصك قلكب : 254 8قنطص ي قل قم ع ه: )قحلووي:   (3)
 ني ، ق ولدته أللم ل    ري نشيص ل  حني قلوصيريس ول  و ،س قحل م اىلصا. (4)
س  176 8س قلبيلللوس: 94 5ب: س قل يللللاللل 254 8ألهنلللو ع قلللل ل للله بصليق. قنطص: )قحللللووي:  (5)

  -490س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 151 6س  وضللللري قلنيولبني: 67 7قلدللللصك قلكب : 
492.) 
هو: ،مسوعيم ب  يفىي ب  ،مسوعيمس نبو ،بصقهيةس قملزينس صلللللللوحب قإللو  قلدلللللللوفىل س حيث لو   (6)

 س وق ولري قلصلللللللغ س وخم صلللللللص ي حقه: قملزين انصلللللللص لله س صللللللل   ك بوا كث   ل يو: ق ولري قلكب
 (.217  1س وفيو  قألعيوس: 97هل. )قنطص: عبقو  قلإقيوء: 264قملخ صصس توي   ري:  
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ولولوق: هو ع ى  (3)س ونولوا(2)وق لللللل دللللللك ه قألصلللللل و   .(1)لبوله لسلللللل ري نشلللللليص فأكثص"
قألحوق  قلثب  قمل قدلري ي قلقسللللللة قلثوين؛ فإس ولد  بىلد قنقضللللللوء نلم لد  قحل م ل  

حصقا ال والء  قملو س فللإس ل  للو قملوصللللللللللللللى بلله ك لل  دملو س نو لولوا فقبللم قنىلقللد قلولللد
و،س ل  لللو ك للل  دلقبو س ونهنلللو لب للله ل و  لللري فلللولوللللد  ة ال ، اثا ع   ع يلللهس ونلللله ن  وللللدس

و،س ولد  لبم قنقضللوليو ل  قملو  وبىلد قنقضللوليو ل  او  قلوصلليري؛ فإس ل  و   .(4)مليلق
قحل م اىلصا فولولد ل و  ريس و،س ل  و ال؛ فإس ل  و قملوصلللللللللللللى ك   دلقبو  فكلل س و، ق 

 يهس وله والؤاس وال تصللللللللللل  دلقبو  ل كه به فقبم ع ق ع [   45]ل  و دملو  نو ا بني  
 

 (.102 4(. وقنطص: )قأل : 244 8)خم صص قملزين:  (1)
قع رب عد  قلىل ة دلوصيريس وهم اإرت    وفيه ،شكو  ل  وجيني: نحدمهو: ننه مل    لو  قلصقفىل : "  (2)

وقلثوين: ننه حكة هصاري قألوالدس وأبهنو ال تص  ن  ولد له: فإس فصع  اىل ة نو ال اىل ة؟ قحلو  بني نس
قع رب لض  قألشيص ي لص  ق و اري ن   ة  ع ى نس قمل   يفصم دملو س نو ع ى لو  قل ول س ف   

-69 7" )قلدصك قلكب :  ولد له؟ و،س فصع ع ى قحلصو  دلقبو س ف ة يفكة هصاري قألوالد ي قحلو ؟
س 936س قلبسي : قلدإىلري ،  لسة قلصدلو  224-223 11(. وقنطص: )هنواري قملني ب: 70

 (.154-153 6س  وضري قلنيولبني:  433 4قلو ي :  
ولي  ا  لله ع للدان ل  ص أتواللم ،ال ل  وجلله وقحللدس وهو نس نقو : لىل لله فصع  و : "لللو  قإلللل  (3)

ونس قلزوقلد ، ق حصل ل بني قملو  وقلقبو  تكوس ل  وصلى له؛ نطصقا  ع ى نس قمل   يفصلم دلقبو س 
لقصق  قلوصلللللليريس ف ة يفكة دال لللللل يبد؛ لوجود قلىل و  ي و  قمل  س وال كك  قنىلنيوفه وت إيل قلىل ق  

 ألوالد؛ نطصقا آلخص قأللص وق  قصق  قلوصيري.ي ق
كي  وللد للو  بىللد حكلوالري لو  ننله ك ل  دلقبو : ،نله    سلك  ابىللد نس اإصع قلدلللللللللللللللوفىل  ع ى  لل 

   (.225 11". )هنواري قملني ب: يسبو املز: إىل اإلخالل ابلنقل  فال وجه إال ؛ل كص ع دان
فقوله: "ع قوق" تإصاري ع ى نس قمل    ؛خت ي  ل  قملزينونلو قلثوين: فقد ليم: ،نه  ولو  قلصقفىل : "

يفصم دملو س ولوله: "ال تص  ن  ولد له" تإصاري ع ى ننه يفصم دلقبو . ولو  قألكثصوس: بم هو 
تإصبري ع ى لو  قل ول س وا بني حصو  قمل   دملو س ون قد دلقبو  ي لوله: "بىلد لبوله" قملو  

"قملو " لك  قملزين  - ض  هللا ع ه-لإظ قلدوفىل  مسوا لبوال؛ ألنه ولل قلقبو . ول ية ل  لو : 
س قلو ي : 936(. وقنطص: )قلبسي : قلدإىلري ،  لسة قلصدلو  70 7". )قلدصك قلكب :  و   فيه

 (.485 -483س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 154 6س  وضري قلنيولبني: 433 4
 فيو  ة لي  ، اثا ع  قمليلس بم ألنه حصم ي ل كية. (4)
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بم قنقضلللوليو ل  قملو  وقلوصللليري لىلوا؛ فإس ل  و قحل م اىلصا فكأنه و،س ولد  ل ن  ولد.
س وال (1)نوصللللللللللللللى بكلم ل ي لوس و،س ل  لو ال قنب  ع ى قأللوق  ك لو تقلد  ي قحللوللري قلثلونيلري

 .(2)تص  ن  ولد
هلق ك له ، ق خصجل ل  قلث لثس فإس مل ختصج ل  قلث لث؛ فإس نجو  قلو  ري فوحلكة  

د قلول  :مل جييزوق وكوس قللي خيصج ل ه نصإيوس فكم لوضري ل  وك و لو خصجل ل هس و،س  
وال  سوكم لوضللللللللللللري ل  و ننه ل  وصللللللللللللى له واىل ق ع يه ل وق   ، ق خصجل ل ه في و نو .

  ع يه قلبول  ع ى لو  قلول  وحصلللللو   ؛ اىل ق ع يه ه و نصلللللإهس واقو تصللللل  نله ن  ولد
وضللري ل  و اكوس قلولد حص قألصللمس وكم ل و س و،س ل  و ل   دملو  مل اقو .قمل   دلقب

ونله ن  ولد فكلق ه وس ،ال ننه جيب ع يه نصللل  لي  هس و ب ل نليري قلولد ي نصللل  نله 
ف سللللللللصي ،  قلبول س وا زله لي  ه ،ال ع ى لول و ننه ل   دملو  فب اقو س وكلق ،س كوس 

 .(4)قلس فيه خبا    ي ك و   (3)لىلسصقاس وهم قنىلقد قلولد ك ه حصقا ن  ال؟

 
س ول  و ل  قملو  وبىلد قنقضللللوليو ل  او  قلوصلللليري ء نلم لد  قحل مولد  لبم قنقضللللوني: ،س  (1)

   قحل م ال اىلصا. 
-176 8س قلبيلوس: 95-94 5قل يللالب:  س256-254 8قحللووي: قنطص هللق قلقسللللللللللللللة: ) (2)
س قملني للب قلىلللويل: ]نلني ب   152-151 6س  وضلللللللللللللللري قلنيللولبني: 68 7س قلدللللللللللللللصك قلكب : 177

 (.501 -498وولب[ 
س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  900-899 2قنطص: )قلدلولم: قلقصقض ،  لسلة قلصلدلو   (3)

 (.505 -504وولب[ 
  س نسخري ل    عوبقبو صقي.-  ن217س لوحري: ل  قملخنيوط  قلىلوشصقنطص: ق زء   (4)
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بني نس اىل ة قملوصلللللللى له قلوصللللللليري نو دملو  ن  ال ع د  (1)وال فص  ي ]قملسلللللللألري[
:"، ق وع يو قملوصلللللى له ظوانا نهنو  وج ه قأللري مل تصلللللص ن  (3)صيضللللل  س ولو  قخل  (2)ق  يو 

 .(5)س و دوا ع يه(4)س  بطوهص قل صمتو  "ولد
قملو  وقلقبو س فإ  قحلولري قألو : وه  ونلو ي قلقسلللة قلثولث: وهو نس ت د بىلد 

وي قلثونيري:  .نس ت د بىلد قنقضلللللللللللوء لد  قحل م ل  قلقبو ؛ في ىلقد قلولد حصقا ونله ن  ولد
وه  نس ت د بىلد قنقضلللللللللوليو ل  او  قملو  دوس قلقبو س حيث ل  و قلولد ل  وصلللللللللى له؛ 

و : ننه ا ىلقد حصقاس وتص  في و اىل ق ع ى نبيهس وع يه قلوالء لهس وال تص  ن  ولدس وفيه ل
ن  ولد ع ى لو  قلول . وي قلثولثري: وه  نس ت د لبم قنقضلللللوليو ل ي و وبىلد قنقضلللللوليو 

 
 ي ط: قلوصيري. (1)
 (.154 6س  وضري قلنيولبني: 70 7قنطص: )قلدصك قلكب :  (2)
وهو صي نسللللللللبري ،  بىلغ نجدقداس ضلللللللل    د ب  نمحدس نبو عبد هللا قملصو يس قملىلصوا دخل  هو:   (3)

كوس حيوا ي ل  نصللللللللل و  قلوجواس ل  كبو  تبلل  قلقإو س كوس اضلللللللللص  به قملثم ي لو  قحلإظس  
هتلاب قألمسوء وقل غو : . )قنطص:  حدود قخل سللللللني ،  قلسلللللل ني ون بىل ولريس وقخ  إوق ي  لللللل ري وفوته

   (.172 18س    نعب  قل ببء:  215 4وفيو  قألعيوس: س 276 2
قملني ب قلىلويل: ] : س 154 6س  وضللري قلنيولبني: 70 7دللصك قلكب :  قنطص ي قل قم ع ه: )قل (4)

 (.  482نلني ب  وولب[ 
حكة    وعدلهس وقح ج ع يه أبس قلدوفىل  فىل  قخلضصي لو اق ض  قلإص  بني قلىل ةلو  قلصقفىل : "  (5)

اكوس في و ، ق وعئ نلري قلغ  ع ى ظ  نهنو  وج ه قحلص س هصاري قلولدس ولو ظ  نهنو  وج ه قلصليقريس 
 . فوخ    قحلكة دع قودا.قلولد  ليقوا 

نو ال اكوسس حىت لو وعئ  بني نس اكوس علومللوا  قألللريوقلطلوهص: ننله ال فص  ي  بو  نليلري قلوللد ي 
لولله: "ومل اىل ة" كلأنله خصج  فلإ س  .هنلو حص  ونحب يلوس  بلل نليلري قلوللد نل له ع ى ظ  نهنلو لغ اس نو ن

ري ال تبقى قملد  قلنيوا ري لىل قري و  لصدود س وال لقبولريس ،ال ، ق  خمصج قلغولب؛ فإس قلغولب نس قلوصللللللللي
 (.70 7)قلدصك قلكب :  ."مل اىل ة قملوصى له دلوصيري؛ لغيبريس نو فوهو

ونقم قب  قلصفىلري ع  قلقوضلل  ع  لو  قخلضللصي: "وهلق فو للد؛ ألس قلدللوفىل  ،هو اىل رب قالع قود ، ق  
فب خي     ل  دع قودا؛ فإنه لو وعئ نل ه ع ى ظ  صللودا ل   قلغ س فألو ، ق صللودا ل كه 

نهنو قلصنته قأللري فولولد خي ق حصقا. وي لسلللللللللللأل  و ، ق ليم: تبي و حصلللللللللللو  قمل   دملو س ونس قلىل و  
 (.483صودا ل كه؛ ف ص  ق و اري ن  ولدا". )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 
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ل  او  قلوصلليريس حيث ل  و اكوس قلولد ل  وصللى له اىل ق ع يه؛ في و كلل س وله والؤاس 
 .(1)وال ق  يبدس وكلق ي قلصقبىلري

حقيقري قإلصلللللللللوبري ل  حني قمل   ن   وحيث حك  و أبس ق و اري ن  ولد فيم تىل رب
س ومهللو كللولوجيني قآلتيني (3)س وقلثللوين لبلة لكب  قملىلطة(2)اكإ  ،لكللوهنللو؟ فيلله وجيللوس

في و ، ق قشرتى  وج ه فأتل بولد كك  نس اكوس ل  قل كوك ول  قلوطء   (4)قال  ربقءي  
 .(6)نص ي و ال (5)ا دلوطءس هم تص  به ن  ولد؟رت دمل  س لك ه مل اىل

 (7)فر  

 
س قلدللللللللللللللصك قلكب : 178 8س قلبيلللوس: 95 5قل يللللالللب:  س257-256 8قحللللووي:  قنطص:) (1)
 (.499 -497س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 152 6س  وضري قلنيولبني: 68-69 7

حكى هلق قملسلللللللللألري قإللو  قلصقفىل  ع  نيب قلإصج قلزق  قلسلللللللللصخسللللللللل . قنطص: )قلدلللللللللصك قلكب :  (2)
 (.493وولب[ س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  153 6(. وقنطص:  وضري قلنيولبني: 69 7

هللق ل  كب  قلصقفىل . وكلللل  للو  قل ووي: "وقلثلوين هو لق ضللللللللللللللى كب  ق  يو ". ونللو قب    (3)
قلصفىلري فقو : "ل ل: لك  قألو  هو قملوقفق لألصللو ؛ فإس قمل   ، ق وجد  ق  فصقش قل كوكس وفصقش  

فكي  جيىللم  -قلوطءني ،لكلوس قلوطء ال اثبلل  -ل ل  قلي ني ،هو اثبلل دلوطءس و،لكلونه ال اثب له  
 به ن  ولد؟". قملصود  قلسوبقري ع ى قلرتتيب.

حىت حتيغ ع دا   لهونس ادلللللللللرتي قلصجم جو اري فب انيلغري: هو ع ب بصقء  قلصحة؛   قال للللللللل ربقء (4)
س  220 2س قل طة قملسللل ىلل : 195 15س هتلاب قل غري: 289 8قنطص: )قلىلني:   حيضلللري مث تنييص.

قلرتبص قلوقجب ع ى كول ري قلص  بسلللللبب جتداد ل   نو  (. وقصلللللنيبحوا: 287نلإو  قل  بيه:   حتصاص
س هتلللاللب قألمسللوء  523 9قنطص: )قلدللللللللللللللصك قلكب :   وق  فصقشس لقللد ق أبلللم لللو اللد  ع ى قلربقء .

 (.47س قل ولي  ع ى لي و  قل ىلو ا : 107 15س كإواري قل بيه:  23 3وقل غو : 
س قلو للللللي : 338 15هلق قل خصاج ل  كب  قب  قلصفىلري. وقنطص هلا قملسللللللألري: )هنواري قملني ب:  (5)
 (.441 8س  وضري قلنيولبني: 549-548 9س قلدصك قلكب : 174-175 6

 (.166 7س هنواري قحمل وج:  115 5س لغين قحمل وج:  273 8قنطص: )حتإري قحمل وج:وهو قمللهب.   (6)
 كص قب  قلصفىللري قلكث  ل  قل وضللللللللللللللي لو   للق قلإصع ف  قجري. )قملني لب قلىللويل: ] : نلني ب   (7)

 (.  525 -505وولب[ 
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بو  وقلصدس ف و   ه قلقبو  وقلصد؛ لو لو  قملوصللللللللى له بىلد لو  قملوصلللللللل  ولبم قلق         
يفصلللللللللللللللم؟ ،س ل  للو دملو  نو لولوا؛ فقبو ة ب   فللإس لب وق فىل ى قخلبا ي نس قمل لل  

كقبوله لني قوا ي ع ق قألوالد دمل  س وقنىلقودهة ع ى قحلصاريس وي لصللل  ق و اري ن  ولدس 
إل  ؛ فإهنة ، ق ع قوق وي بقولية لو  ري قملوصلل  ع ى قخ با قألحوق  قمل قدلريس ،ال ي ق

. وللو  قمللوو دي: "،س كلوس (1)بقبو  قملوصللللللللللللللى لله و  واس و، ق ع قوق بقبو  و   له ال اص ونله
س وقلطلوهص ننه    فيله قخلبا قآل  ي (2)قلوق   ال يف لب كوألوالد اص  هلالء لىلية"

 . (3)قملسألري قخلولسري
قلوق   وقألوالد لصقبري تق ض  ع قية و،س ل  و يفصم قمل   دلقبو ؛ فإس كوس بني  

س و،ال فوجيوس لب يوس ع ى نس قمل   دلقبو  اق ضلللل   بوته ل  وصللللى (4)ع يه ع قوق ع يه
. فإس (5)له قملو   مث ا  قم ،  و   ه نو اثبل  ة قب دقء؟ وفيه خبا    ي قخلولسلللللللري

 
فإس لب وهو مجيىلو: فىل ى قلقو  قللي جيىلم  (. ولو  قملوو دي: "70 7قنطص: )قلدصك قلكب :  (1)

ى لهس ال قلو  ري. فىل ى هلق ع ى تقد  قمل  س فوملول  ل وصيري بقبو  قلو  ريس هو قملوص قلقبو  دقالا 
وجيىل يو له ن  ولد ي قملوضري قللي تص  دلوالد    سألس قأل  ال ك   ولدا  ؛اكوس نوالد قأللري نحصق قا 

 (.258 8)قحلووي:   ."ن  ولد 
فإ ق   ؛مث كم لوضري حك  و بىل ق قألوالدس وتصي  ق و اري ن  ولد له ي قلوصيري دلزوجري  لو  قلبغوي: "
 (.179 8(. وقنطص: )قلبيوس: 95 5)قل يلاب:   ."لوته تكوس كلل  لبم قلوق   بىلد 

فإ ق  بل حصاري قألوالد ع ى لو وصللإ و. مل خيم حو   هكلق ي قل سللخ نيس وقللي ي قحلووي: " (2)
خو   فإس مل اسللللللللقنيوق دألوالدس كوإل  قلو  ري قلقوب ني ل وصلللللللليري نس اسللللللللقنيوق دألوالدس نو ال اسللللللللقنيوق.

لقوبم قلوصللللللللللليري ل  قمل ق س وخصوجية ل   جع ص  ألس تو اثية خمُ   ؛وقألوالدس ومل اص وقوقألع و س ع ق هو 
قمل ق : ابنيم لبو ة ل وصلللليريس وبنيبس قلوصلللليري لوجب لص  قألوالدس و للللقوط ل ق ية. ف  و نفضللللى 

  ك و ل  و ي قألخ ، قتو اثية ،   لية و للللقوط ل ق ية ل ىلوق قمل ق س ل تإري  ليةس وتثبل حصا يةس  
 (.259-258 8)قحلووي:   ."س نسب قالب  اثبل وال اص ن :نلص دب 

 .399قنطص: ص (3)
 .وق   قملوصى له نداس فيىل قوس ع يه؛ ألهنة حإدته كأس اكوس   (4)
 .400-399قنطص: ص   (5)
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ل ية؟ نو خي صللللللللللللوس دلو  ري؟ فيه  (1)ى ]له[ل  و ال اىل قوس؛ فيم تقضللللللللللللى داوس قملوصلللللللللللل 
 . (2)وجيوس

ولو  د قلو  لري قلوصلللللللللللللليلري؛ للو  ي قأل : "قألوالد مملوليل س وقأل  بلللل  نو س واكصا 
ولو لب يو بىلضلية و دهو بىلضلية؛ كونل حصلري ل   د    لو  ري قملوصل س ].  (3) ة  دهو"

حصلري قلصقد ي حصلري   قو  وحصلري ل  لبم حص  ،س ليم نهنة دخ وق ي ل   قملوصلى لهس وتُ 
قلقلوبلم ل  قلرتكلري ،س وفلل بلللل  واصلللللللللللللل  مجيري قألوالد نحصق س و،س مل ت  بلللل ؛ فب 

  ع ى قلقوبم. و،س ليم نهنة مل ادخ وق ي ل   قملوصلى له؛ قو    ي حصلري نخيهس وال تُ قو  تُ 
 . (4)[مل اىل ق ش ء ل  حصري ل  لبم

 
  ايد  اق ضييو قلسيو .لو بني قملىلقوفني  (1)
س فقد قخ    نص وب وس هم تدخم قلقو  قللي جيىلم قلقبو  ل كوا ع ى فألو لو  قملوو دي: " (2)

 قلوصيري ي ل   قملوصى له بقبو  و   ه ن  ال؟ ع ى وجيني:
فىل ى هلق ال اىل ق قألوالد  ؛س قملوصى لهس حلدو  قمل   بقبولهنحدمهو: نس قلوصيري ك كيو قلو  ري دو 

ألس قألخ ك   نخوا. وع ى هلق: لو كونل  ؛تص  قأللري هبة ن  ولد  قللا  ولدهتة بىلد قلقبو س وال
 : مل اقغ ل يو داوس قملوصى له.قلوصيري لوالا 
نس قلوصيري ك كيو قملوصى له بقبو  و   هس و،س : وهو قلطوهص ل  للهب قلدوفىل - وقلوجه قلثوين

لوصى  ةس ف ة جيز نس ك     لبني لس ألس قلو  ري و   ألهنو لو مل تدخم ي ل كه  ؛كوس قلقبو  مم كوا 
قألوالد قللا  ولدهتة بىلد قلقبو س وصو   مم  جيب نس تص    ع ققلوصيري ل  مل اوص له. فىل ى هلق  

(. 258 8)قحلووي:  ."به ن  ولد. وع ى هلق لو كونل قلوصيري لوال: لضى ل يو داوس قملوصى له
 (.515 -511ولب[ س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  و70 7وقنطص: )قلدصك قلكب : 

  س ولو لو  لبم نس اصد نو اقبم لو  و   ه لقولهس فإس لب وق قلوصللللللليري فإهو ل كوق ألبييةولإطه: " (3)
فأوالد نبيية قللا  ولد  بىلد لو   لللللليدهو قملوصلللللل  نحصق  ونلية مم وكريس و،س  دوهو كونوق ممولي   

 (.102 8". )قأل : ونكصا  ة  دهو سك ية
(. ونق ه ع ه قب  قلصفىلري ي: )قملني ب قلىلويل:  259 8هلق ل  كب  قملوو دي. قنطص: )قحلووي:  (4)

 (. و يأ  ي قملسألري قلسوبىلري.270 11ملني ب: (. وقنطص: )هنواري ق522] : نلني ب  وولب[ 
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نوصللللى له ج  اىل ق ع يه كأبيهس ف و  قملوصللللى له بىلد لو  قملوصلللل   اخلينمساااو 
: نس وق  ه اقو  لقوله فيي وس وفيه وجه آخص: (1)ولبم قلقبو  نو قلصد؛ فومللهب قملدلللليو 

س ووجلله اثلللث: ننلله لي  للله (2)ننلله لي  للله قلصد؛ ب للوء ع ى نس قمل لل  يفصللللللللللللللللم دملو  
س تإصاىللوا ع ى ننله اىل ق ع يله ع ى للو (4)قمليلل بغ  ، نله؛ مللو فيله ل  قلىل ق ع ى (3)قلقبو 
 .(5) يأ 

قلوللد ا بين ع ى نلوق  قمل ل ؛ فلإس ل  لو نس  قُ    فىل   [ ن46]وع ى قملللهلب ،س لبلم 
س و،س ل  و دلقبو ؛ فإس مل اك  قملوصلللللللى به (6)   دملو  نو لولوا ع ققملوصلللللللى به كُ 

في  كه   فوجيوس: نحدمهو: نس لبوله كقبو  لو  هسمم  اىل ق ع ى وق   قملوصلللللللللل  كأخيه  
اىل ق ع يه ل  نصللللللللم قملو . واثنيي و: نس قمل   يفصللللللللم  لبيم لوتهس مث (7)[لهقملوصللللللللى ]

س وي كيإي ه وجيوس: نحدمهو: نس قمل   يفصللم له قب دقء كوملأخو  (8)عقب لبو  قلوق   

 
س حتإلري  179 8س قلبيلوس: 219 11س هنلوالري قملني لب: 258 8س قحللووي: 102 4قنطص: )قأل :  (1)

 (.66 6س هنواري قحمل وج:  38 7قحمل وج: 
لو  قمل ويل: "فإس ل  و قمل   يفصلللللم دملو س فيوه و لد ع ق ع يه بدخوله ي ل كه؛ فب كك   (2)

نو دا صللوحب قل   ريس لك  قمللهب خبفه؛  (. لو  قلصقفىل : "هلق لو 325قلصد". )قل   ري: قلوصللواي 
 (71 7فإنه ال اىل ق ع يه لبم قلقبو ". )قلدصك قلكب : 

س كإواري  270 11حكى قإللو  هلق قلوجه ع   وقاري قلدلللللللللليا نيب ع  . قنطص: )هنواري قملني ب:  (3)
 (.159 12قل بيه:  

 (.146 6س  وضري قلنيولبني: 71 7قنطص قألوجه قلثب ري: )قلدصك قلكب :   (4)
 .401قنطص: ص   (5)
لو  قب  قلصفىلري: "ب وء قلىل ق ع ى ولل حصو  قمل   ل إق ع يه بني قألص و س وهة جم ىلوس    (6)

م دملو س نو قلول  نس قلولد اىل ق ع ى نبيهس واكوس ع قه ل  حني لو  ع ى نان ، ق ل  و ،نه يفص
 (.527قملوص ". )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 

 ي قل سخ ني: )به(. وقلصوق  لو ن ب ه. (7)
س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  434-433 4س قلو لللللللي : 220 11قنطص: )هنواري قملني ب:  (8)

 (.528وولب[ 
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س لللو  قملللوو دي وقلصوايين: واكوس بني قلو  للري ع ى عللدد (1)دلدللللللللللللللإىلللريس وجز  بلله مجللوعللري
"هو  ولللو  قملللوو دي:-. ونظيصمهللو (2) ؤو لللللللللللللليةس ال ع ى لللد  ننصللللللللللللللبللولية ل  قمل ق  

. ولو  قإللو  وقلغزقيل: (4)مث او   ع ه: ننه يفصم ل  وصى له وهو ليلس  -(3)قمللهب"
وخيصج ع ى  .(7)"ولللو  قملللوو دي: "اىل ق ع يلله س(6)؛ ألنلله ل لل  لقللد (5)[ع لله]ال اىل ق 
نس داوس قمليل هم تقضللللللللى ممو لب ه قلوق   له ل  قلوصللللللللواي؟ ونس هلق قلىلبد  (8)قلوجيني

هم اصللللصا فييو ن  اسلللل ة ل وق  ؟ فىل ى قألو  ال تقضللللى ل يو داونهس واسلللل ة ل وق  س 

 
(س وقب  قلصلللللللبو  ي: )قلدلللللللولم:  246كولقوضللللللل  نيب قلنييب ي: )قل ىل يقري قلكربى: قلوصلللللللواي   (1)

 (.  902 2قلقصقض ،  لسة قلصدلو  
ألس    : تكوس بي ية دلسلللللواري؛، ق ليم: ،س قلوصللللليري مت   دلقبو   لو  قملوو دي وتبىله قلصوايين: " (2)

   ني ع  لي ية حقه ل  قلقبو س وقل  حكة قلوصللللللللللليري نس ا سلللللللللللووى فييو نهم قلوصلللللللللللوايس فيكوس ل
س هص 79 17". )قحلللووي: فيصلللللللللللللل وق هة قملللولكني  للو دلقبو  ل  و  نس تللدخللم ي ل لل  لي ية

 (.  538(. وقنطص: )قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 158 14قمللهب: 
 (.258 8ولإظ قملوو دي: "وهو قلطوهص ل  للهب قلدوفىل ". )قحلووي:  (3)
س قل   لللللللري: 258 8قألو  ال اىل قس وع ى قلوجللللللله قلثلللللللوين اىل ق: )قحللللللللووي:  فىل ى قلوجللللللله (4)

س  147 6س  وضلللللللللري قلنيولبني: 72 7س قلدلللللللللصك قلكب :  221 11س هنواري قملني ب: 326قلوصلللللللللواي 
ألس قملوصلللللللللللللل  ،هلو (. للو  قلصقفىل : "ونظيصمهلو: اىل ق؛ 528قملني لب قلىللويل:] : نلني ب  ولوللب[ 
ري". )قلدللللللصك  قلقبو  ل وق   ع ى  للللللبيم قل يوبغ اس و،هو قع رب نوجب قمل   ل  وصللللللى له فب اثبل ل

 (.147 6(. ولو  قل ووي: "ونص ي و: اىل ق...". ) وضري قلنيولبني: 72 7قلكب : 
 هكلق ي قل سخ نيس ولىلم قلصوق : ع يه. (5)
مم  اىل ق و،س ل  و: قمل   يفصللللم لري لبو  قلوق   ل  يلس فإ ق كوس قملوصللللى به   لو  قإللو : " (6)

ع ى قملوصللللللللللللى لهس فإنه ال اىل ق ع ى قملوصللللللللللللى لهس فإان لد ان قمل   بىلد لوتهس وال ا إل قلىل ق ع ى 
 (.222 11". )هنواري قملني ب: قمليل

و،س ل  لو ارتتلب ع ى قلقبو  فب اىل ق ألس قمليلل ال اىل ق قلقصالب ع يله هلو  ،  ل كله  للو  قلغزقيل: "
 (.  434 4". )قلو ي :  و،س لد  ال لصق  له

 (.258 8)قحلووي:   (7)
ننه ، ق ل  و قمل   يفصلللللللللم عقب لبو  قلوق  ؛ فيم يفصلللللللللم قمل   ل وق   قب دقءا؟ ن  يفصلللللللللم   (8)

 ل  وصى له وهو ليل مث او   ع ه؟ خيصج ع يي و هم تقضى ل ه داونه ق  ال؟
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س وحكى قلصقفىل  قلوجيني ع ى (2). هللق قملإيو  ل  كب  قإلللو (1)وع ى قلثلوين دلىلك 
 . (3)ل وق  س وجىلم قلقو  بقضوليو ل ه نظيصقلقو  أبس قمل   اثبل 

قملوصللللللللللللللى بلله  (4)ه[يف بلل ]،س ل  للو بىل ق قلولللد بقبو  قلوق  ؛ فللإس كللوس قلقللوبللم العفريع  
: نحدهو (7)فثب ري نوجه  (6)س و،س كوس ال يف به أبس كوس قب وا آخص(5)كوألخ مل اص  قلولد

 
ي : س قلو 222 11س هنواري قملني ب:  328-327س قل   ري: قلوصواي 258 8قنطص: )قحلووي:    (1)
س قملني ب 147 6س  وضللللللللللري قلنيولبني: 72 7س قلدللللللللللصك قلكب : 176-175 8س قلبيوس: 434 4

 (. قللي  ج ه قلصقفىل  وقل ووي ننه تقضى ل ه داونه.  536 -533قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 
قملوصى بهس فيم   لو  قإللو : "،س ل  و قمل   يفصم ل وق  ؛ فيه تصدد ي نس قلوق   ، ق ل   (2)

قضى ل ه داونه؟ قخ    نص وب و: ف  ية ل  لو : لي  تهلق ي حكة تصكري قملوصى لهس حىت  جيىلم  
  ل  تصك ه؛ فإنه مل ادخم ي ل كهس فصو  كولدقص قملأخو  دلدإىلري. ول ية ل  لو : هو ي حكة

 (.222 11". )هنواري قملني ب: ملوصى له؛ ألس قلوق   ل كه بسببهتصكري ق
و، ق مل يفكة دلىل قس فيم تقضلللللى ل ه داوس قملوصلللللى لهس ن  اسللللل ة ل وق  ؟ فيه    حيث لو : " (3)

بسللبب ا ىل ق دملوصللى لهس فيو كولداري قلوقجبري   هس قلوق   ل كأل ؛قألظيص هو قألو  . قلوجهوجيوس 
 (.72 7س و،س ل  و ،هنو تثبل لو  ري قب دقءا". )قلدصك قلكب : بق  ه تقضى ل يو داونه

ي قل سلللللخ ني: يف بس ع ى نس قلقوبم يف ب قملوصلللللى به. وقلصلللللوق  لو ن ب هس فيكوس قملىل    (4)
س قلدللللللصك قلكب :  434 4قنطص: )قلو للللللي :  نس قملوصللللللى به يف ب قلوق   قلقوبمس وهلق هو قملصقد.  

7 72.) 
مث س ف و و   لو قلوللد خيصج قألخ ل  نس اص ؛ فلإس قالب  يف لب قألخ ع  قمل ق للو  قإلللو : " (5)

س مل اصللل  لبوله؛ و، ق مل اصللل  قلقبو س مل اىل ق قالب س  ، ق لد ان حصلوس قألخ وخصوجه ع  كونه وق اثا 
هنللللواللللري قملني للللب: ) ".قلإقييللللري قلللللدوقلصه ،بنيللللو  تو اثلللله. وهلللللق ل  و، ق مل اىل قس مل اص س فإ  تو اثلللل 

س قلدللللللللللللللصك  180 8س قلبيلوس: 329س قل   لري: قلوصلللللللللللللللواي 259 8(. وقنطص: )قحللووي: 227 111
 (.45 3س ن   قملنيولب: 160 12س كإواري قل بيه:  148 6س  وضري قلنيولبني: 72 7قلكب : 

لبم قلوصلليري بىلدا قب  آخص حص؛ في و قملوصللى ني نوصللى لصجم دب  لهس مث لو  قملوصللى لهس و  (6)
 به ال يف ب قلوق   قلقوبم.

س قلدللللصك قلكب : 180 8قلبيوس:  س395 8قل يلاب:  س330-329قنطص: )قل   ري: قلوصللللواي  (7)
  (. وقمللهب ننه ال اص ه؛ ل دو 161-160 12س كإواري قل بيه:  148 6س  وضللللللللري قلنيولبني: 73 7

وال كك  نس اقب ه قلولد قملوصلللللللللللى به ل ولإه  سري قلقبو  ي قل صللللللللللل ،  لو و   خلصج نخوا ع  نه ي
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د قلىل ق ،  حولري حيو  قملوصلللللى قلقو    للللل و: ننه اص ه وهو ع ى -(1)وجز  به قملوو دي-
واثلثيللو: ننلله ،س . (4)ل للدو  قحلك  : ننلله ال اص لله -(3)وجز  بلله قلغزقيل-ونظيصهللو  .(2)للله

 . (5)دخم ولل قلقبو  وقملوصى له لصاغ مل اص س و،س دخم وهو ص ي  و  ه

 
ف ول  لبولله ع ى لبولله وهو  لو س و، ق قل صللللللللللللللص   سع ى ،  له قمل ول  ع ى ع قله قمل ول  ع ى لبولله

س هنواري  38 7. قنطص: )حتإري قحمل وج:  ول  بىلضلله  ليق ال اص  قلقبو  ع ى قل صلل  بق  نصللإه  ليقوا 
 (.  66 6قحمل وج: 

قنطص:   ."واصلللللللللللللل  مجيري قألوالد نحصق ق اص وس ،س مل يف بوق قلقللوبللم قملوصللللللللللللللى لللهحيللث لللو : " (1)
 (.259 8)قحلووي: 

الب  قملقبو س في بغ  نس خيصج تو اثه ع ى لو  قلول س ق و  مث لو  قألل ري: ل    لو  قإللو : "  (2)
ع ى لو  قملوصللى  و يفصللم قمل   جو  قملوصلل س فيق ضلل  هلق نس يفصللم قلىل ق  للوبقوا نو ع ى لول 

س قملني لللب قلىللللويل: ] : نلني ب   259 8(. وقنطص: )قحللللووي: 228 11". )هنلللوالللري قملني لللب: لللله
 (.542وولب[ 

(. وقل صص ع يه 937س قلبسي : قلدإىلري ،  لسة قلصدلو  435-434 4قنطص: )قلو ي :  (3)
  و  كص ي قلبسي  وجيني: اص  وال اص س مث لو : "ال وجه ،ال لو  كصا قلقإو  ل  ي قلو ي س بي

)هنلوالري قملني لب:  ."قلقإلو  وقخ لو اا ،ال للو  كص  ف ي  ا  له ، قا  ننله ال اص ". وكلللل  للو  قإلللو : "
11 228.) 
لو  قلديا  كصاي قألنصو ي: "قلدو  قحلك  : نس ا ز  ل   بو  قلد ء نإيه". )ن   قملنيولب:   (4)
3 17.) 

  دأ قلدو  فيه ل   غ حكة قلدصعا  أة مهين   :سولم قلو اقري فييو قلدو  نوعوس وقمللو  قل ووي: "
ض  ه قلسيدس ك و  كصان في و ، ق قشرت   وجيو لبم قلدخو  دلصدق  قللي    -وهو قلدو  قحلك  -

فإنه لو ص  قلبيري  بل قمل  . و، ق  بل قمل  س قنإسا قل كوكس و، ق قنإساس  ق  قمليص قطىلو  
قلدو  فيه ل  لإطري ا دأ  والثين: س و، ق  ق س فسد قلبيريس فيلا قألحكو  قملصتبري ولد  قلدو . مث وا 

(. 233 7". ) وضري قلنيولبني:  قلنيب   ك و ي لسألري دو   -وهو قلدو  قل إط - الكصهو قلدخص
 (.156 2وقنطص: )قمل ثو  ي قلقوقعد قلإقييري:  

حكى هللللق قلوجللله قمل ويل ع  قللللدق ك . وللللو : "ألان ذىللللم لبولللله كقبو  قملو   بىللللد لو    (5)
 قملوصلل س وقملو   لو لبم ب إسلله ي لصضلله مل نو  ه؛ ألس قلىل ق ي قملصض وصلليريس وقإل   وقلوصلليري ال

 (.543(. وقنطص: )قملني ب قلىلويل:  : نلني ب  وولب[ 330جي  ىلوس". )قل   ري: قلوصواي 
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ب إسلله قملوصللى به؛ فإس كوس ي صلل  ه مث لو  و  هس و،س نلو لو ل ب م قملوصللى له  
كوس ي لصضللله قنب  ،  ه ع ى نس قملصاغ ، ق ل   ل  اىل ق ع يه ل  و  عوض كوصللليري 

س ،س ل  لللو اىل ق ل  قلث لللث مل اص لللهس و،ال (1)  س هلللم اىل ق ل  قلث لللث؟ وفيللله وجيلللوس،و 
 .(2)و  ه

، ق نوصلللللللللى أبل ه قحلولم ل   وجيو لزوجيو والب   و حصس ولو    الساااااااين  اااااااو 
ع قل ك يو ع ى  (3)وخصجل ل  قلث ثس فقبب قلوصلللللللليري ومهو لو للللللللصقسس فإس لببهو لىلوا 

قب يو: نصللللللللإيو دمل  س ونصللللللللإيو دلسللللللللصقاريس وع يه ل زوج نصلللللللل  لي  يوس واىل ق قحل م 
 .(5)س وال اقو  نصيب نحدمهو ع ى قآلخص(4)ع يي و دلسواري

لو  قل ووي: "وجي ء وجه نس قأللري تىل ق ع ى قلزوج؛ تإصاىلوا ع ى لو  قأل لللللللللللللل و  
قن يىس ولق ضلللى هلق نس اىل ق قل صللل   (6)قأل "نيب ، للل ق: نس ع ق ق  ني اسلللصي ،  

 قللي ل زوج ع يي و. 

 
للو  قلبغوي: " لو و   ي لصض لوتله ل  اىل ق ع يله نو ُوهلب لله نو نوصللللللللللللللى لله فقبلم: ع ق  (1)

ع يهس وهم اىل رب ع قه ل  قلث ث؟ فيه وجيوس: نصل ي و: اىل رب ل  قلث ث؛ ك و لو قشلرتقا. وقلثوين:  
 (.394 8ل   نس قملو ؛ ألنه مل ابل  ع يه عوضوا. وقألو  نص ". )قل يلاب:    اكوس   بم  ساىل ربال  

 و، ق كوس قملوصى لو  قملوو دي: " (.147 6س  وضري قلنيولبني: 72 7قنطص: )قلدصك قلكب :  (2)
نع قوق فقد قخ    نص وب و ي نوالدا ل يو: ، ق . له بزوج ه لصاضو فقبم قلوصيري ي لصضه قملخوا

ولو  . بقبولهس هم اص ونه ، ق لو  ل  لصضه  ل ؟ فوللي ع يه لو  قألكثصا  ل ية: نهنة ال اص وس
 (.259 8. )قحلووي:  "نبو قلىلبوس ب   صاج: اص وس 

 .فقبم   و بك  ري وقحد   نو وكب وكيبا  سأبس قتإق لإطي و ي قلقبو  (3)
ونلو نصللللللللللللليب قالب ؛ فألس قأل  ع قل ع يهس نلو نصللللللللللللليب قلزوج؛ فألنه ولداس لو  قلصقفىل : " (4)

 (.73 7". )قلدصك قلكب : وقلىل ق اسصي ي قحلولم ،  لو ك كه قملىل ق ل  مح يو
س  73 7س قلدلللللللللللللصك قلكب :  357 8ألس قلىل ق حصلللللللللللللم ع يي و دفىلري وقحد . قنطص: )قلبيوس:  (5)

لغين قحمل لوج:  س 44 3س ن لللللللللللللل  قملنيلوللب: 483 10س قل  ة قلوهلوج: 145 6 وضللللللللللللللري قلنيلولبني: 
6 457.) 

 (.145 6) وضري قلنيولبني:  (6)
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م قآلخص؛ فلللإس ل  لللو هصللللللللللللللو  قمل للل  دملو  نو دل ول   م نحلللدمهلللو لبللل  و،س لبللل 
س و،س ل  لو يفصلللللللللللللللم دلقبو ؛ فلإس  للللللللللللللبق لبو  قالب  ع قلل قألللري وقحل لم (1)فكلللل  

س (3)و،س  لللللللبق لبو  قلزوج ع ق مجيري قحل م ع يه  يه ل زوج نصللللللل  لي  يو.س وع  (2)ع يه
فيغص  نصلللللللللللللل  لي  له او  والدتلهس وال اىل ق ع يله ل  قأل  شلللللللللللللل ء. و، ق لبلم قالب  بىللدا 
ع قل ع يه ك يو؛ دمل   وقلسللللللللللصقاريس ووص  ل زوج لي ري نصللللللللللإيو. و،س لبم قلزوج وحدا؛ 

س وال اسلصي قلىل ق ل  ع ق ع يه قحل م دمل   وقلسلصقاريس فيغص  نصل  لي  ه لو  ري قملوصل 
. و،س لبم قالب  وحدا ع قو ع يهس (5)س وفيه وجه نيب ، لللللل ق: ننه اسللللللصي(4)قحل م ،لييو

 .(6)ووص  نص  لي  ي و لو  ري قملوص 
لو  قل ووي: "كص  قألصللللللللللللل و  وقلصقفىل  ي قملسلللللللللللللألري وجو  نصللللللللللللل  قلقي ريس   فينئ   

 . (8)س وه  نلم" (7)وقلقيوس وجو  ]لي ري قل ص [
نوصللللللى بىلبدا مل  اىل ق ع يهس ف و  قملوصلللللل س مث قملوصللللللى له لبم نس  الساااااينيعو 

س وقمللهب صلللللللل ري (9)اقبم وتص  قب ني؛ فولقو  ي لبو  و و دمهو ك و تقد  ي قخلولسللللللللري
لو لبم نحدمهو دوس قآلخص صللللللللل  لبوله  هلق. وع ى (10)لبو  وس وولوع قلىل ق ع  قمليل
 ي قل ص س واىل ق ع ى قمليل. 

 
 ألس ولل قمل   وقحد و،س قخ    ولل قلقبو . (1)
 نلو قأللري فبومل   وقلسصقاريس ونلو قحل م فبسصقاري قلىل ق ل  قأل  ،ليه.  (2)
 قل ص  دمل  س وقل ص  دلسصقاري.   (3)
 ألس قحل م تبري  وس وليسل تبىلو له. (4)
(. وقملصقد قلوجه قمل قد  ع  قأل لللللل و  نيب  146 6ك و لو   ل  قل ووي ي: ) وضللللللري قلنيولبني:   (5)

 ،  ق قإل إصقايين ي قلصإ ري قلسوبقري.
س  146-145 6س  وضلللللللري قلنيولبني: 74 7س قلدلللللللصك قلكب : 358-357 8قنطص: )قلبيوس:  (6)

 (.45-44 3ن   قملنيولب: 
 وهو قلصوق . س  ط ول   وضري قلنيولبنيي قألصم: نص  قلقي ريس وقملثبل ل (7)
 (.146 6ولو : "ألنه ،هو نت   نصإوا". ) وضري قلنيولبني:  (8)
 .399قنطص: ص   (9)

 .401-399صك و تقد  ي قملسألري قخلولسري كلل . قنطص:    (10)
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  بقي ري اإوق  يو : ا طص ،س و   قلقوبم ل  قملوصلللللى له لو  (1)لو  قب  قحلدقد
قلىلبد لو  ع يه في و و  ه و،ال فبس وال عرب  بيسلو  قلقوبم ي نإسلهس وال اثبل  (2)]دل [

 .(3)قل قوأ ي نصيب قللي مل اقبم ل  قلرتكري
ولو  قلدللللللللليا نبو ع  : "جيب نال اقو  ع ى قمليلس واق صلللللللللص قلىل ق ع ى قلقد  

وي والء للو ع ق بله . (6)س وقخ لو ا قإلللو (5)"نله  آا قألصلللللللللللللل لو  "،س وللو : (4)قملقبو "
. ولو (7)وجيوس: نحدمهو: ننه ل  يل؛ فيدلللللرت  فيه قالب وسس واثنيي و: ننه خي ص دلقوبم

نوصلللى إلنسلللوس ببىلغ ل  اىل ق ع يهس ولو  قملوصلللى له ولبم وق  ه قلوصللليري؛ فولقو  ي 
 .(8)ع قه ع ى قمليلس وتقوأ قلبول  ع يه ك و تقد 

نوصللللللللللللى أبلري الب يو ل  و ا؛ فإس خصجل ل  قلث ثس ولبم  [   46]  الثينمنو 
قملوصى له قلوصيري ع قل ع يهس و،س  دهو كصاس وبقيل ل و  ري. و،س مل ختصج ل ه؛ فو وق  

 
 (.138 لسألري121قملسولم قملولدق : ) (1)
 ي قألصم: لو يس وقملثبل ل  طس وهو قلصوق . (2)
 (.148 6س  وضري قلنيولبني: 74 7س قلدصك قلكب : 357 8قنطص: )قلبيوس:   (3)
س  وضللللللللللللللري قلنيلولبني: 74 7س قلدللللللللللللللصك قلكب : 271 11قنطص قل قلم ع له ي: )هنواري قملني لب:  (4)
 (.161 12س كإواري قل بيه:  148 6

 قملصود  قلسوبقري. (5)
)هنلوالري قملني لب:   ."وال وجله ،ال للو  كصا قلدللللللللللللللياس وللو  للللللللللللللوقا و   ي قلقيلوسحيلث للو : " (6)
11 271.) 
مث لو   ض  هللا ع ه: ، ق لبم نحدمهوس  نقم قإللو  هلا قملسألري ع  قلديا نيب ع  س فقو : " (7)

وع ق لو لب هس نو ل  و دلسصقاري ع ى  ني قألص و س فسصى ،  قل  و س فولوالء ل  يلس واص  به 
،  قلوالء ننه اص  به؛  -قالب  قلقوبمس وهم اص  به قالب  قللي مل اقبم؟  كص فيه وجيني: نحدمهو 
ننه خي ص دإل   دلوالء :  اثبل ل  و و  ي قألصمس فو  وى فيه قلو  ريس وهلق هو قلص ي . وقلثوين

ل  تسبب ،  ج بهس وهلق ضىلي ؛ فإس قلوالء لي  او  س بم او   بهس و، ق  بل قلوالء ل  و و س 
س  وضري 74 7ب : (. وقنطص: )قلدصك قلك271 11". )هنواري قملني ب: كوفري قلو  ري به  وجب تو اث

 (.45 3س ن   قملنيولب:  524س قملني ب قلىلويل: ] : نلني ب  وولب[ 148 6قلنيولبني: 
 (.149 6س  وضري قلنيولبني: 75 7قنطص: )قلدصك قلكب :  (8)
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ي لد ا كلل س ونلو قلزقلد ع يه؛ فإس نع قه قلوق   وهو لو لص ع ق ع يهس مث ،س مل اقبم 
سلللللصي ع قه ،  دلييوس و،س لبم ع ق ع يه قب يو قلوصللللليريس فقد دس نس مجيىليو ل وق  ؛ في

لو  قألصلللل و : هلق  لريس بم   .(2)لو  قب  قحلدقد: "وال  للللصقاري ل  ق ونبني" .(1) هب  لو ل  
هو لإصع ع ى قأللوق س فإس ل  و هصللللللللللو  قمل   دملو  نو تولإ و؛ لو  نصلللللللللليب قلوق   

. هلللق ، ق حك  للو (3)ع ى قالب س و،س ل  للو هصللللللللللللللوللله دلقبو  ع ق مجيىليللو ع ى قلوق   
 هصللو  قلسللصقاري ب إ  قإلع و س فإس ولإ وهو ع ى قألدقء؛ فقبوله كإع و  قلدللصا  قلثوين

س وقألصلللللللللللللل  ننه ال ا إللس فىل ى هلق له لي لري نصلللللللللللللليبله ع ى (4)نصلللللللللللللليبله لبلم نخل قلقي لري
 . (5)قلوق   

 
 (.45 3ن   قملنيولب:  س149 6س  وضري قلنيولبني: 75 7: )قلدصك قلكب : قنطص (1)
س  268 11(. قنطص ي قل قم ع ه: )هنواري قملني ب: 136 لسللللللللللللألري120قملسللللللللللللولم قملولدق : ) (2)

وال اقو  نصلليبه ع ى (. حيث نقم قلصقفىل  ع ه: "149 6س  وضللري قلنيولبني: 75 7قلدللصك قلكب :  
قلوق   وال نصليب قلوق   ع يهس نلو ننه ال اقو  نصليب قلوق   ع يه؛ فألنه نع ق نصليبه لبم لبولهس  

ان ن بني دلقبو  حصلو  ل كه دملو س وتقدله ع ى ،ع و  نه ال اقو  نصليبه ع ى قلوق  ؛ فألن ونلو
مل اسللللللللللللللص قلىل ق ي حق وقحلد ل ي لوس بلم ا إلل ". وللو  قإلللو  نقبا ع  قب  قحللدقد: "قلوق   قلزايد 

 ه".،ع و  قلوق   ي قلزقلد ع ى قلث ث ،ندوءس واىل ق ع ى قملوصى له لو لبم قلوصيري في
لو  قألص و : لو  كصا ل  نإ  قلسصقاري ل  ق ونبني لني قو و   دادس وقلوجه   لو  قإللو : "  (3)

فإس ل  و: يفصم لس  دق ،  لو    ؟نس قمل   ي قملوصى به لىت يفصم  ختصاج قملسألري ع ى قلقولني ي
فإس ولوع قلو  ري؛ قملوص س فىل ى هلق اىل ق ع ى قملوصى له لد  قلوصيريس واسصي ع قه ،  نصيب 

قملوصى له وقلوق   مجيىلو. و،س ل  و: وقملسألري لإصوضري ي بيوس    ا قد  ع ى ،ع و  قلوق  س  قلىل ق تبي وا 
،س قمل   يفصم عقيب قلقبو س في إل ع ق قلوق   ي لد  قلزايد س واسصي ع قه ،  نصيب قلوصيري؛ 

وقنطص: )قلدصك قلكب :   (.269-268 11". )هنواري قملني ب:  ،  مل اثبل ي قلوصيري حق قلىل ق بىلد 
 (.149 6س  وضري قلنيولبني: 75 7

وجيوس: نحدمهو: قل إو ؛ ألنه ل كه لو مل  خل قلقي ري. ونص ي و: قمل ري؛ فو  قلصقفىل : "وفيه  (4)
ألس قألو   ع و  نصيبه ق   ق تقوكه ع يه ل ع و س فصو  ك و لو ق  ولد نحد قلدصاكني ق و اري 

(. وقنطص:  75 7". )قلدصك قلكب :  ولد لهس ولي  لآلخص ،ع و  نصيبه  تص  ن   ؛وهو لو ص  ريقملدرتك
 (.149 6) وضري قلنيولبني: 

 وكأنه فوته  ع و  نصيبه. قنطص قملصد ا  قلسوبقني. (5)
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قلوصلللليريس س فإس  د قب يو قملوصللللى له (1)ولو كوس وق   قملوصلللل  قب  ل  هلا قأللري
ع قل ع ى قالب  قآلخص قلوق  س و،س لب يو فإس خصجل ل  قلث ث ع قل ع ى قملوصللى 

. للللو  (2)للللهس و،س مل ختصج ل للله؛ فلللولزقللللد ع يللله نع ق قب  قحللللدقد ننللله اىل ق ع ى قلوق   
: هلق صللللللل ي  ، ق مل جيز قلوق   قلوصللللللليريس نلو ،س نجو هو في بين ع ى نس (3)قألصللللللل و  

قب لللدقء عنييلللري؟ ،س جىل  لللوهلللو ت إيللللقا مل تىل ق ع ى قلوق  س وتىل ق ع ى ،جلللو تللله ت إيلللل نو 
. ونلو (5)س و،س جىل  وهو قب دقء عنييري مل تصللللل  قإلجو  س ف ىل ق ع ى قلوق   (4)قملوصلللللى له

.(6)لد  قلث ث فيىل ق ع ى قملوصى لهس وال اقو  نصيب نحدمهو ع ى قآلخص

 
ني نس هلا قأللري  و قب وس حصقس نحدمهو ل   للللللليدهو وقآلخص ل  و اس فأوصلللللللى الب يو قللي   (1)

  ه ل يو وق اثا.ل  و اس مث لو  وخ   قب
س  وضلللري 75 7قنطص ي قل قم ع ه: )قلدلللصك قلكب : (. 136 لسلللألري120)قملسلللولم قملولدق :  (2)

 (.150قلنيولبني: 
ولو  قلصقفىل  وقل ووي: (. 267 11نق ه قإللو  ع  قلدللللللللللللليا نيب ع  . قنطص: )هنواري قملني ب:  (3)

 (.150 6س  وضري قلنيولبني: 76-75 7 قنطص: )قلدصك قلكب :"وفصم قلدو حوس فقولوق...". 
ألان ع ى هللق قلقو  ال ذىللم قلزقللد ع ى قلث لث ل وق  س بلم نقإله ع ى قلصد وقإلجلو   فلإ ق نجلو    (4)

 .تبني ننه مل ك كه
 يىل ق ع يه.ألان حك  و ل وق   دمل   لبم نس اىلني ؛ ف (5)
ونلو ننه ال اقو  ع ى قب  قلسيد؛ فألنه ل   دإل  س وع ق قلدقص قمل  و   لو  قلصقفىل : " (6)

دإل   ال اق ض  قلسصقاري. ونلو ننه ال تقوأ ع ى قب يو قملوصى له؛ فألس نصيب شصاكه ع ق لبم 
ل  و: ،نه ك   دلقبو س ولري ع ق نصيبه ،س ل  و: ،نه ك   دملو س وال تقوأ ع ى  ،س  ع ق نصيبه
 (.76 7)قلدصك قلكب :   ."قل قداصا 
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 الباب الثان 
 الوصية الصحيحة  أحكاميف 

 .(2)، وحسابية(1)وهي ثالثة: لفظية، وحكمية
 القسم األول: يف األحكام اللفظية، وهو يتعلق ابملوصى به وابملوصى له.

 والنظر فيه يف أطراف:  الفصل األول: فيما يتعلق ابملوصى به،
، ويف احلمل (3)يف احلمل. والوصية ابحلمل املوجود حني الوصية صحيحة  األول:

، وإذا أوصييييييييى لملًا و لقاه أو لملًا املوجود اميييييييي   العلم (4)الذي سيييييييييوج   الف
، (6). ويشييييييي   أ  ينف؛يييييييل حياهت ف   اتف؛يييييييل ويتاه ب ل (5)بوجوده حينئذ، وق  تق م

 
 .493صيق؛  ابحلكمية األحكام املعنوية كما سيأيت:  (1)
إذا اسيييتتمع  الوصيييية قا يفتقر إليه صيييحتًا، صيييح ، ووقذ النظر بع  ذل  "قال الرافعي:   (2)

 م  ال  يف أحكاوًا، والنظر فيًا اترة يكو  ون جًة اللفظت كنظران يف أ  الشييييييييياة، وال ابة، والفر     
  ،عىنت كنظران يف أحكام الوصية ابملنافذ أبية لفظة ق رت الوصيةحتمل الوصية هبا، واترة ون جًة امل

 مال فكر، وضيييرو حسييياو إن غري حسييياو، وق  جتاي فيًا إ  مث كمية املوصيييى به ق  تعرف و
". )الشيييييرب الك ري:  ة أتواع لفظية، ووعنوية، وحسيييييابيةأحكاوًا ثالث  جلي أو  في، فلذل  جعل

7/76.) 
، التتميية: 2/852الشيييييييييييييييياوييل: القرا  إ  قسييييييييييييييم ال؛يييييييييييييييي قييات/ ،8/217اتظر: )احليياوي:  (3)

 (.895، ال سيط: الشفعة إ  قسم ال؛ قات/11/121، هناية امل لب: 329الوصااي/
ًيذو: 8/218)احلياوي: . واتظر: 302وقي  تقي م صييييييييييييييفحية:  (4) ، التتمية: كتياو  2/344، امل

،  896/الشييييفعة إ  قسييييم ال؛يييي قات، ال سيييييط:  11/124، هناية امل لب: 342-341الوصييييااي/
املذهب صيحة الوصيية به.  و (. 6/117روضية ال ال ني: ، 7/34الشيرب الك ري: ، 5/85التًذيب: 

 (.6/51تاي: ، هناية احمل4/75، وغين احملتاي:  7/18اتظر: )حتفة احملتاي:  
، امل لييب العييا :  8/33، لر املييذهييب: 8/218: )احليياوي: . واتظر302اتظر صييييييييييييييفحيية:  (5)

 (.12/202، كفاية الن يه:  128
، ال سيييييييييييييط: الشييييييييييييفعة إ  قسييييييييييييم  11/122، هناية امل لب: 340اتظر: )التتمة: الوصييييييييييييااي/ (6)

، النتم  6/116 ، روضيييية ال ال ني:7/34، الشييييرب الك ري: 4/436، الوسيييييط: 939ال؛يييي قات/
 (.6/233الوهاي: 
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إال أ  يكو  جبناية فتكو  الغرة للموصيييييييييييييى له،  (1)ووؤتة جتًيزه  لى ون تلزوه تفقة أوه
. ( 2)خبالف وا إذا اتف؛ييل احلمل املوصييى له جبنايةت ف   املوصييى به ال ي؛ييرف إ  ورثته

وأوا محل ال ًيمة إذا اتف؛ييل جبناية فق  قال املاوردي: "ال يسييتحق املوصييى له ون أرمييه 
والظاهر أ  ورادهم اجلناية بع  ووت املوصييييييييييي، أوا ق له  ،كذا أطلقوه.  (4)"(3)]مييييييييييي  

 
  الوصييييية تعتم  ث وت املالية، أو ث وت كو  املوصييييى به ونتفعا  أل  تفال تكو   لى املوصييييى له (1)

إذا اتف؛يييييييييييييييل احلمييل ويتيياه، بيل تكو   لى ون كياتي  جتيب  ليييه لوال   بيه، و  يتحقق واحي  ونًمييا
 لى املوصيييييى له كما سييييييأيت. اتظر   الوصيييييية. خبالف وا لو ول ته حياه مث وات فمؤوتة جتًيزه تكو  
 (.97 -96امل؛ادر السابقة وذ: )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

ال يسييييييت  ي إال التقوم وق   وكوته قلوكاه  ،كوته والكا يسييييييت  ي حياة وسييييييتقرةقال الغزا : "ف (2)
تت؛ييور له الوصييية محاله، والوصييية  ت ففي حالة كوته ووصييى له إذا   تسييتيقن له حياة   يقوم ابألرش

، ال سيييييييييط: الشييييييييفعة إ  قسييييييييم  4/436تتعلق مبالية احلمل إذا ث   هلا والية ابجلناية". )الوسيييييييييط:
، الوسييييييط:  122و11/114، هناية امل لب: 219و8/217(. اتظر: )احلاوي: 939ال؛ييييي قات/

مل لب ، ا117-6/116و6/100، روضيييييييييية ال ال ني: 7/34و7/11، الشييييييييييرب الك ري: 4/410
 (.35و3/30، أسىن امل الب: 6/233(، النتم الوهاي: 95العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

 .قط ون األصلاسوا بني املعقوفني  (3)
أي محل األوة املوصى به إذا وات جبناية يكو  -(. مث قال: "والفرق بينًما  8/219)احلاوي:    (4)

ني األوة ب ل ونه. ووا يف جنني ال ًيمة ال وا يف جن: أ  -للموصى له الغرة خبالف محل ال ًيمة
 ."ب ل له ونًا. أال ترى أ  يف جنني األدوية ديته، ويف جنني ال ًيمة وا تقص ون مثنًا
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ل  لى ت ف   الوصييية ت  (1)فيظًر أ  يكو  كما لو أوصييى أبح    ي ه فقتلوا يف حياته
 .(3)وات فمؤتة جتًيزه  لى املوصى له. وإ  اتف؛ل حياه مث (2)املذهب

ابحلمل لزي  وابألم ولو أوصيييييى جبارية واسيييييتفىن محلًا لنفسيييييه صييييي ، ولو أوصيييييى 
، وفّرق (5)، و  يتعر  كفريو  هنا إ  التفريق بني األم والول (4)لعمرو صيح  الوصييتا 

، وهو ظاهر (6)أب  التفريق ق  ال يقذ هنا إال بع  وضييييي و ة فوه فيًا التفريق :الرافعي
 

يقتضيي أته ال فرق فيما ذكره ون صيرف  -أي الغزا -قال ابن الرفعة: "وظاهر كالم امل؛ين    (1)
األرش الواجيب يف وقييابليية املوصييييييييييييييى بيه ون أ  يكو  محيل هدوييية أو محيل هبيميية، بيل هو يف محيل 

 ال ًيمة أظًر ونه يف محل اآلدوية. وفرق املاوردي، وهذا فرٌق حسن. 
ط ت عاه لإلوام يف محل اآلدوية، ويتعني رد كالوه هاهنا إليه، وحمله إذا  وال جرم فر    كالوه يف ال سي

كا  ذل  بع  ووت املوصيي، فلو كا  يف حياتهت اجته أ  يكو  كما لو أوصيى له بع   ون   ي ه، 
 (.96 -95فقتلوا كلًم يف حياة املوصي". امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

ملوت هي وق  تفوذ الوصية، وليس له قالي  يف تل  احلالة". )التتمة:  قال املتو : "أل  حالة ا  (2)
، الشرب 5/86، التًذيب:  11/161، هناية امل لب: 2/353(. واتظر: )املًذو:  519الوصااي/
، وغين 7/47، حتفة احملتاي: 3/49، أسىن امل الب: 6/274، النتم الوهاي: 7/84الك ري: 
قتلًم ق ل ووت املوصي ففي  (. وقال املاوردي: "إ  كا 6/73، هناية احملتاي: 4/93احملتاي: 

الوصية وجًا : أح مها: جائزة، أل  القيمة ب ل ونًم، ف؛ار كوجودهم فعلى هذا يع وته قيمة 
أيًم ما وا. والوجه الفاين: أهنا ابطلة، أل  اتتقاهلم إ  القيمة يف القتل كاتتقاهلم إ  الفمن يف ال يذ، 

 حياة املوصي ووج ا ل  ال  الوصية كذل  قتلًم يف حياة املوصي ووج ا ل  ال  فلما كا  بيعًم يف
 (.8/232)احلاوي:   ."الوصية

 (.97، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /11/122اتظر: )هناية امل لب:  (3)
، التًذيب: 940، ال سييييييط: الشيييييفعة إ  قسيييييم ال؛ييييي قات/11/122اتظر: )هناية امل لب:  (4)

، امل لييب العييا : ]ت: مي ييا   يي  6/155، روضيييييييييييييييية ال ييال ني: 7/77، الشييييييييييييييرب الك ري: 5/86
 (.97الرمحن /

ففي الوصييية ابجلارية دو  محلًا، أو ابلعكس، أو بكل واح  لشييفص تفريق بني األم وول ها   (5)
 وع يف ال يذ، ولكن   يذكروا  الفاه يف صحة الوصية بنا ه  لى حترمي التفريق كما يف ال يذ.  وهو قن

 فًيذه األ  يار وهوهيا  رفتنيا حترمي التفريق بني اجلياريية وولي هيا ال؛ييييييييييييييغري ابل يذ قيال الرافعي: " (6)
يكو  بع  اتقضيييييا    فلعل املوت  تالتفريق يف العتق، وال يف الوصييييييةوالقسيييييمة واهل ة وغريها، وال جرم 
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تظراه إ  وق  إذا اتتفى ذل ، ف   ح؛يييييييييييل املوت ق له فيظًر القول ب  ال  الوصييييييييييييةت 
. وقييال (2)وقييال ااوييام: "ال فرق يف ونذ التفريق بني ال يذ واهل يية والوصييييييييييييييييية" .(1)املوت 
صييحة الوصييية ابحلمل دو  األم و كسييه  لى القولني يف التفريق بينًما ابل يذ، " :املتو 

فيتوه أ  ، (3)"وفراي  فيما إذا فرق بني األم وول ها ابلوصيييييييييييية يف هون جرم فيه التفريق
ون التحرمي، وال أيمث املوصي يكو   لى إطالقه، وفوه أ  يكو  فيما إذا وقذ املوت يف ه 

وفوه أ  يقال هو وفرع  لى القول أب  املوصيييييييييييى ميل  ابلق ول، أوا إذا قلنا  .(4)بذل  
ت (6)كما ور فيما إذا أوصييييييى لكافر بع   وسييييييلم  (5)ميل  ابملوتت فاملل  قًري كاملرياث 

 .(7)ي؛  ق عاه  لى القول أبته ميل  ابملوت يف قول، وفوه أ  يقال: مها و لقا ف ته 
 

 (.  133-4/132". )الشرب الك ري: هوا  التحرمي 
: "قل : وهذا يتم إذا ح؛ييييييييل املوت بع  هوا   السييييييييابق  قال ابن الرفعة بع  تقله كالم الرافعي (1)

فوه فيه التفريق، أوا إذا ح؛ييييييل ق ل هوا  فوه فيه التفريق فالت أل  الوصييييييية يالحظ يف صييييييحتًا 
إذا -االسيتحقاق فيًا، وهي حالة املوت. وإذا كا  كذل  تعني أ  أييت يف ال؛يحة وفسيادها حالة 

اخلالف يف صييييييييييييييحية ال يذ". )امل ليب العيا : ]ت: مي يا   ي   -كيا  املوت يف هويا  جرم فييه التفريق
 (.99 -98الرمحن /

الوصيييييييييية واهل ة  : "ووا ذكرانه ون ونذ التفرقة يف ال يذ فري يف ونذ التفرقة يف ااوام  حيث قال (2)
 (.17/531وكل جًة قلكة". )هناية امل لب: 

 (.98اتظر النقل  نه يف: )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن / (3)
أب  املوصيييي همث إ  كا  املق م  لى  -وإ    ت؛يييح  الوصيييية -قال ابن الرفعة: "تعم ال تقول (4)

الرافعي ون العلية". )امل ليب العيا :   بيذ اجلياريية دو  ولي هيا حييث ال ي؛يييييييييييييي  همثت ألجيل ويا ذكره
(. ويق؛ييييييي  ابلعلة ال  ذكرها الرافعي وا قاله يف تعليل جواه التفريق بني  99]ت: مي ا     الرمحن /

 األم وول ها: أب  املوت لعله يكو  بع  اتقضا  هوا  التحرمي.
؛ييل ابلق ول، أوا إذا قلنا: قال ابن الرفعة: "ق  يقال أ  اخلالف إمنا أييت إذا قلنا: إ  املل  ج (5)

ج؛يييل بنفس املوت فًو قًري، فيتوه ذل  برمييي  قول املتو  فيما إذا أوصيييى للكافر بع   وسيييلم 
وقلنا: إ  الوصييية كل  مبترد املوت صييح  وجًاه واح اه، وإال كات   لى القولني يف صييحة ال يذ  

 (.99ونه". )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /
 .309، 252حة: تق م صف (6)
فيتوه ذل  برمييي  قول املتو  فيما إذا أوصيييى للكافر بع   وسيييلم وقلنا: إ     قال ابن الرفعة: " (7)



 

 

 

 

 اجلواهر البحرية 412

ولو أوصييييييييييييييى جبييارييية أو هبيميية و  يتعر  حلملًييا د ييل يف الوصييييييييييييييييية يف أظًر 
 لى أ  احلمل يعلم أم ال؟ ف   قلنا يعلم كا  ووصييى به  (2)، وبنامها بعضييًم(1)الوجًني

 .(3)وإال فال، وكالم ااوام والغزا  يقتضي  كس هذا ال نا 
 فيه وسألتا :  الثان:

ت ف ذا أوصى ب  ل (4)وش ك بني أتواع ال  ول  /أ47]األو : ال  ل اسم لق ر 
ون ط وليه، وليه ط يل جيل االتتفياع بيه ك  يل احلرو وط يل احلتيهل، وط يل هلو ت؛يييييييييييييي  

 
 ونه.  الوصية كل  مبترد املوت صح  وجًاه واح اه، وإال كات   لى القولني يف صحة ال يذ 

الرد خبالف اارث، وأل   وإ  قلنيا الوصيييييييييييييييية كلي ت ألهنيا تق يل  -أي اخلالف-وقي  يقيال: بيل أييت 
سييييييييي  ًا ا تياري خبالف اارث. ولذل  أطلق اجلمًور القولني يف صيييييييييحة الوصيييييييييية للكافر ابلع   

 (.99املسلم )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /
مل وجًا : أح مها: ال  ول، كما ولو أطلق الوصية ابجلارية، ففي د ول احل قال الرافعي: " (1)

ونًا، واألول أظًر فيما دل  ليه كالم األئمة، ولكن   اه والفاين: املنذت ألته ليس جز لو ابع احلاول.  
خبالف ال يذت أل  احلمل ال يفرد ابل يذ، فتعل ت عا، ويفرد ابلوصية، فال  ال ت ع  الفتوى ابلفاين

لاهلا  ت وأل  األصل التنزيل  لى األقل املستيقن وأل  الوصية  ق  ضعي  ال يليقوعىن جلعله ت عاه 
، 6/155، روضة ال ال ني: 4/437(. واتظر: )الوسيط: 7/77". )الشرب الك ري: االستت اع

 (. 100امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /
(، وابن ال؛يييييييييييييي يياق يف: )الشيييييييييييييييياوييل: القرا  إ  قسييييييييييييييم  8/254كييامليياوردي يف: )احليياوي:   (2)

 (.  319-318(. واملتو  يف: )التتمة: الوصااي/894-2/893ال؛ قات/
ولو أطلق الوصييييييييييييييية ابجلارية احلاول، و  يتعر  حلملًا بنفي وال إث ات،   حيث قال ااوام: " (3)
احتمال ظاهر، وسيييييتن ه إ  تردد العلما  يف أ  احلمل هل جل احلمل   اميييييتمال الوصيييييية  لى ففي

 (.123-11/122". )هناية امل لب: حمل أجزا  األم يف تناوله االسم امل لق الواقذ  لى األم؟
وقال الغزا : "إذا أوصيى جبارية ويف ب نًا محل، ففي ات راي احلمل يف و لق الوصيية يسيتن  إ  أ  

ًيا". )ال سيييييييييييييييط: الشييييييييييييييفعية إ  قسييييييييييييييم  احلميل هيل ينزل ونزلية أجزا   اجلياريية حي يتنياوليه و لق ا.
 (.  940ال؛ قات/

اسيييييم ال  ل يقذ  لى ط ل احلرو، الذي يضيييييرو للتًويل، و لى ط ل احلتيهل قال الرافعي: " (4)
و ا  يوضيييذ - ال، و لى ط ل الع ارين، وهو سيييفطوالقوافل، الذي يضيييرو ا الم النزول، واالرحت

". )الشيييرب الك ري:  و لى ط ل اللًو، وق  فسييير ابلكوبة ال  يضيييرو هبا املفنفو  هلم،  -فيه ال يب
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ت تزل  وصييييته (1)الوصيييية به، وط ل هلو ال ت؛ييي  الوصيييية به  لى وا ور يف الركن الفالث
ًيا ، وإ    يكن ليه إال ط ول ال (2) لى ط يل جيل االتتفياع بيه، وأ  ياه الوارث واحي اه ون

. ولو أوصييييييييى ب  ل ون واله وال ط ل له جل االتتفاع بهت (3)صييييييييية هبا ب ل ت؛يييييييي  الو 
.وحيث صيييييييييييييححنا الوصيييييييييييييية به قال (4)امييييييييييييي ي ون تركته ط ل جل االتتفاع به وأ  يه

الشيييييييافعي: "إ  كا  ال يقذ  ليه اسيييييييم ال  ل إال إذا كا   ليه جل  دفذ إليه وذ اجلل ، 
 . (5)ل ت كا  هلم أ  يع وه وقلوع اجلل "وإ  كا  االسم يقذ  ليه إذا هال  نه اجل

، ف   كا   ليه جالجل وحروناها تز   و  ت فذ إليه (6)وت؛ييي  الوصيييية ابل ف
 .(7)إال أ  ينص  ليًا

 
 .315(. وق  تق و  إطالقات ال  ل صفحة: 7/40

 .315اتظر صفحة:  (1)
،  2/355، املًذو: 239-8/238، احلاوي:  8/243، خمت؛ير املزين: 4/96اتظر: )األم:  (2)

، ال يا :  5/89، التًذيب: 4/437لوسييييييط:  ، ا11/175، هناية امل لب: 535التتمة: الوصيييييااي/
،  12/244، كفاية الن يه:  6/156، روضيييييييييييية ال ال ني: 7/78، الشييييييييييييرب الك ري:  8/257-258

 (..110 -109امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن / 
وإ  كات  ط وله كلًا ط ول اللًو، ف   كات  ال ت؛يييييييييل  إال للًو فالوصيييييييييية قال املاوردي: " (3)

(. واتظر: )الشيييييييييييييييياوييل: القرا  إ  قسييييييييييييييم  8/238)احليياوي:  ."ط ول اللًو حمظورة ابطليية، أل  
ًيذو: 2/875ال؛ييييييييييييييي قيات/ ًيذييب: 534، التتمية: الوصيييييييييييييييااي/2/355، امل ، ال ييا : 5/89، الت

 (.6/156، روضة ال ال ني: 8/78، الشرب الك ري:  8/257
، روضيييييييييية 7/78، الشييييييييييرب الك ري:  8/258، ال يا : 5/89، التًذيب: 4/96اتظر: )األم:  (4)

 (.3/46، أسىن امل الب: 6/156ال ال ني: 
 (.4/96)األم:  (5)
،  8/258، ال يا : 8/239اتظر: )احلاوي:  لورود الشييييييييييييييرع يفابحة الضييييييييييييييرو به يف املناك . (6)

 (.  6/238نتم الوهاي: ، ال6/156، روضة ال ال ني: 7/78الشرب الك ري:  
(. قال 3/46، أسيييييييييىن امل الب: 6/156، روضييييييييية ال ال ني: 7/78اتظر: )الشيييييييييرب الك ري:  (7)

ااسينوي: "كي  يسيتقيم ت؛يحي  الوصيية فيًما وذ القول بتحريًما". )املًمات يف ميرب الروضية 
أسيييييييييييىن (. قال الشييييييييييييا هكراي األت؛ييييييييييياري: "فاو أبهنما ي؛يييييييييييلحا  للم اب". )6/355والرافعي:  
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، و لى الواح  (1)الفاتية: اسييييييم العود وشيييييي ك: يقذ  لى  ود اللًو الذي يضييييييرو به   
. والوصيية (4)أو تسيتعمل يف ال نا  (3)الن الأو   (2)القسييون األ شياو ال  يعمل ونًا  

بعود اللًو كالوصييييييييية ب  لهت ف   صييييييييل  ملنفعة و احة وذ بقائه  لى حاله، أو وذ تغيري 
. وحيث صييييح  الوصييييية به ال (5) ليه صييييح  وإال فاليسييييري ال ي  ل إطالق االسييييم 

وف  فيًا وواضيييعه، وال  الوتر، وال اخلشييي ة ال  يركب  ليًا (7)املضيييراو و  (6)الوتريع ى 
 .(9)ال   ليًا األواتر (8)املالوي

 
 (.3/46امل الب: 

 (.536قال املتو : "وهو املفًوم  ن  ااطالق". )التتمة: الوصااي/ (1)
: بكسييير القاف والسيييني وتشييي ي  اليا ، تذ قو ، وتضييياف القو  إ  وا  ؛ييي؛يييًا  القسيييي (2)

 (.2/519، امل؛ اب املنري: 188ويعرفًا. )حترير ألفاظ التن يه:  
ًيا، فًي وفردة  لِن ياالا (3) ًيام العربيية، والن يل وؤتفية ال واحي  هليا ون لفظ : تذ الن يل، وهي السيييييييييييييي

،  5/383، وقياييس اللغية: 5/1823، ال؛ييييييييييييييحياب: 8/329اللفظ جممو ية املعىن. اتظر: )العني: 
 (.2/591، امل؛ اب املنري: 11/642، لسا  العرو: 188حترير ألفاظ التن يه:  

،  11/176، هناية امل لب: 536، التتمة: الوصييييااي/8/239اتظر إطالقات العود: )احلاوي:  (4)
 (.6/156، روضة ال ال ني: 7/78، الشرب الك ري: 8/258ال يا : 

، أسييييييييىن 6/156، روضيييييييية ال ال ني: 7/78، الشييييييييرب الك ري: 536اتظر: )التتمة: الوصييييييييااي/ (5)
 (.3/36امل الب: 

ًيا، ويلييه املفليث  (6) ، مث املفىن -بفت  امليم وختفي  الالم-للعود أربعية أواتر، هي: ال  م،، وهو أغلظ
ًيا. اتظر: )وفياتي  العلوم: -بفت  امليم وختفي  النو  - التلفيص يف ، 260، والرابذ الّزِير، وهو أدق

 (.4/11، املف؛ص: 421وعرفة أ.ا  األميا :  
 ، وق  يكو  ون فضييية وذهب و شيييب، وسيييوى ذل .هو اآللة الي جرك هبا الوتر: املضيييراو (7)

، لسييييييا  1/459، املغين البن ابطيش: 2/101، النظم املسييييييتعذو: 261اتظر: )وفاتي  العلوم: 
 (.166: سوموعتم وقالي  العلوم يف احل ود والر ، 2/360، امل؛ اب املنري: 1/551العرو: 

: تذ ولواة أو ولوى، ق ذ ون اخلشييييييييييب لربط األواتر، و.ي  بذل ت ألهنا تلوى هبا املالوي (8)
،  421، التلفيص يف وعرفية أ.يا  األمييييييييييييييييا : 260األواتر إذا سييييييييييييييويي . اتظر: )وفياتي  العلوم: 

 (.2/848املعتم الوسيط: 
لعود، إال أ  يذكرها فتع ى للموصييييى له. اتظر: )التعليقة الك ى: ألهنا ال ت  ل حت  اسييييم ا (9)
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ف ذا أوصيى بعود ون  ي اته صي ، ف     يكن له إال أ واد قسيي أو ال نا  أ  ي 
واح اه ونًا، وكذا لو كا  وعًا  ود هلو ي؛ييييل  ملنفعة و احة أ  اه الوارث وا مييييا  ون 

 ود قو  . وإ  كيا  ليه  (2)، وقيال املتو : "جميل  لى  ود اللًو"(1)الكيل، قياليه الرافعي
: أهنا (4)ت فأظًر الوجًني وهو املن؛ييييوص(3)و ود بنا  و ود هلو ال ي؛ييييل  ملنفعة و احة

أو  القسييي، واثتيًما: أهنا ت؛يي  ويع ى واح اه ون أ واد (5)تنزل  لى  ود اللًو فت  ل
 .(6)ال نا 

 
، الشييييييييييييييييييياوييييييل: القرا  إ  قسييييييييييييييم  2/355، املًييييييذو: 8/238، احليييييياوي: 208الوصيييييييييييييييييييااي/
، كفاية الن يه:  8/258، ال يا : 5/89، التًذيب:  537، التتمة: الوصيييييييييااي/2/877ال؛ييييييييي قات/

 (.3/47، أسىن امل الب: 12/245
،  6/156/أ، روضييييييييية ال ال ني: 211/ل1(. واتظر: )ااابتة:  7/78 ري: اتظر: )الشيييييييييرب الك (1)

 (.3/46أسىن امل الب: 
، املًذو: 208، التعليقة الك ى: الوصيييييييااي/4/96(. واتظر: )األم: 538)التتمة: الوصيييييييااي/ (2)

 (.8/258، ال يا : 5/89، التًذيب:  2/876، الشاول: القرا  إ  قسم ال؛ قات/2/355
ًيا .  (3) ًيذو:  ،538اتظر هيذين الوجًني: )التتمية: الوصيييييييييييييييااي/يف املسيييييييييييييييألية وج ،  2/355امل

، امل لب 6/156، روضيييية ال ال ني: 7/78 ري: ، الشييييرب الك8/259، ال يا : 4/437الوسيييييط:  
 .(.115 -112العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

ا  يضييرو هبا و ي ا  قسييي  وله  ي   حيث قال الشييافعي: "ولو قال: أ  وه  وداه ون  ي اين، (4)
فالعود إذا وجه به املتكلم للعود الذي يضييييرو به دو  وا سييييواه قا يقذ  ليه اسييييم   تو ؛ييييي وغريها

 (.  4/96". )األم:    كا  ال ي؛ل  إال للضرو ب ل   ن ي الوصية، ف ود
 لى  وهو املذهب. والفرق بينه وبني ال  ل أ  و لق العود ين؛ييييييييييرف لعود اللًو، وال  ل يقذ  (5)

 (.6/53، هناية احملتاي: 4/77، وغين احملتاي: 7/20الكل إطالقاه واح اه. اتظر: )حتفة احملتاي: 
وون أصييييحابنا ون قال: يع ى ون  ود القو  وال نا  أل  احملرم  قال أبو إسييييحق الشييييرياهي: " (6)

وصيييييييية يف فيمن وصيييييييى ب  ل ون ط وله و ن ه ط ل حرو وط ل هلو أته فعل ال  كاملع وم كما قلنا
 (.2/355". )املًذو: احلرو وفعل ط ل اللًو كاملع وم ط ل

قال الشيا أبو حاو : ويع يه الوارث وا ما  ون  ود القو ، أو  ود ال نا  وجًا   قال العمراين: "
واح ات أل  الوصيية كلي ، ف ذا   ت؛ي  مبا ي لق االسيم  ليه.. ات؛يرف ااطالق إ  وا ي؛ي  أ  

 (.8/259)ال يا :   ."ال  ل ميل ، كما قلنا يف
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قال املتو : "يشييييييي ى ون واله وا لو كا  ووجوداه   تولو أوصيييييييى بعود وال  ود له
، وقال الرافعي: " وقتضيييييى تنزيل امل لق  لى  ود (1)فيه  ري به  ن وقتضيييييى الوصيييييية"

. قال الرافعي: (2)اللًو أ  ت  ل الوصيية، أو أ  يشي ى له  ود هلو ي؛يل  ملنفعة و احة"
بنيا  و ود قو ت في   محلنيا  "ولو أوصييييييييييييييى بعود ون  يي اتيه، وليس ليه إال  ود هلو و ود

لفظ العي ا   لى هذه اآلحاد محلنا املش ك  لى وعنييه وعاه، وفيه تظر لألصولينيت ف   
كما لو أوصييييييييييييى بعود ون  ي اته وليس له إال واح  ون أ واد   (3)]ال؛ييييييييييييورة ونذ فًذه  

اتتًى. وق  ور يف الوق  أ  املشًور ون وذهب الشافعي جواه   (4)اللًو أو ال  ود له"
 .(5)استعمال املش ك يف وعنييه

 فرع

 
 (.11/176وهذا وا اقت؛ر  ليه ااوامت قياساه  لى ط ل اللًو واحلرو. اتظر: )هناية امل لب: 

 (.539)التتمة: الوصااي/ (1)
 (.7/79)الشرب الك ري:  (2)
 يف النسفتني: الوصية. واملف   ون الشرب الك ري. (3)
 لى   (وله  ود اللًو، والقو ، وال نا ) :-يعين الوجيز-  وجب محل قوله يف الكتاومث قال: "  (4)

(. وق  ذكر ابن الرفعة ثالثة ا  اضيييييييييات  لى كالم 7/79)الشيييييييييرب الك ري:  ."اجلنس دو  اآلحاد
 (.  123 -119مي ا     الرمحن / الرافعي، فل اجذ. )امل لب العا : ]ت:

/أ، تسفة املكت ة األههرية. واتظر: )هناية السول 335اتظر: اجلز  األول ون املف و ، لوحة:    (5)
، غاية الوصول يف مرب لب 2/285، ال حر احمليط يف أصول الفقه: 112مرب ونًاي الوصول: 

 (.1/59: ، إرماد الفحول إ  حتقيق احلق ون  لم األصول46-45األصول: 
املش ك: هو لفظ واح  ي ّل  لى وعا   ّ ة كلفظ العني ي ّل  لى  قال حمم  ص قي ال ورتو: "

املش ك و   العني ال اصرة، والعني اجلارية، والّذهب والفّضة، والعني اخليار ون الّنا ، والعني اجلاسو .
فق    ني.لفقًا  واألصوليأو  لى وعىن دو  ه ر وسألة  الفية بني اوعاتيه    ون حيث محله  لى كل

ة إ  جواهه، وذهب ه رو  ونًم و لى  وتا ة ون فقًا  وأصوليي الشافعيافعي رمحه هللاذهب الش
 (.10/618. )ووسو ة القوا   الفقًية: "وغريهم واحلنفّية إ  ونعه  ،رأسًم إوام احلروني والغزا 
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ي؛ييييييل  ملنفعة و احة  (2) ال]كالوصييييييية بعود اللًوت ف   كا    (1)ملزوارالوصييييييية اب
، وإذا صيييييح  ال (3)ولو بتغيري يسيييييري ال مينذ ون صييييي ق االسيييييم  ليه صيييييح  وإال فال

 .(4)وهو الذي فعله الزاور بني مفتيه اجملمذي فذ إليه 
اسيييييييييييييم القو  يقذ  لى العرى، وهو وا يروى به الن ل: وهي السيييييييييييييًام الطرف الثالث:  

وهو  (6) احلسيييييييي ا ، و لى قو  ](5)النشيييييييياو العربية، و لى الفارسيييييييي وهو وا يروى به  

 
ار، وقي   هويا  ورة، ورجيل: غىن يف الق؛يييييييييييييييب. واورأة ها، وهورياه ر، هوراه زو  وي  ر زوِ هور ي  : ون املزويار (1)

أي هلة الزور. اتظر: )هتذيب اللغة:   فيه  ر  زو  حكى بعضًم: رجل هاور وهوار. واملزوار، والزوارة، وا ي  
،  212، حترير ألفيياظ التن يييه: 9/39، احملكم واحمليط األ ظم: 2/671، ال؛ييييييييييييييحيياب: 13/142

 (.1/255، امل؛ اب املنري: 4/327لسا  العرو: 
 لعل ال؛واو حذف كلمة: ال. (2)
،  539وصيااي/، التتمة: ال2/878، الشياول: القرا  إ  قسيم ال؛ي قات/4/96اتظر: )األم:  (3)

،  12/244، كفاية الن يه:  7/157، روضيييييييييييية ال ال ني: 7/79، الشييييييييييييرب الك ري:  8/259ال يا : 
 (.3/47أسىن امل الب: 

وأل  االسيييييييم ال يتوق   ليه، فيسيييييييمى وزواراه وإ    يكن فيه  ال ي؛يييييييل  إال للًو،  أل  اجملمذ  (4)
،  5/259، ال يا :  539، التتمة: الوصييااي/2/878)الشيياول: القرا  إ  قسييم ال؛يي قات/ .اجملمذ 

،  117، امل ليب العيا : ]ت: مي يا   ي  الرمحن /12/245، كفيايية الن ييه:  7/79الشييييييييييييييرب الك ري: 
 يف تفس امل؛ادر. (. واتظر وعىن اجملمذ 3/47أسىن امل الب: 

وهي السًام ال  يروى به  ن   وأ وذ ون قوهلم: تشب الشي  يف الشي  إذا الت س.  :الن ش او  (5)
ابة. اتظر: )العني:  القسيي ، الزاهر يف ألفاظ  1/346، تًرة اللغة: 6/269الفارسيية، واح ه: ت شيا

 (.225، حترير ألفاظ التن يه:  1/224، ال؛حاب: 11/260، هتذيب اللغة: 272الشافعي: 
ي صيغار هلا ت؛يال وراو:  . قال صياحب الزاهر: "احلسي ا  يف األصيل: احلسياو، واملف   ون   (6)

دقاق يروي هبا الرجل يف جوف ق؛يييييييييي ه ينزع يف القو  مث يروي بعشييييييييييرين ونًا فال كر بشييييييييييي  اال  
هنا غي ة و ر فتفرق  يف أك  سييييي ا   رج  احل ةف ذا تزع يف الق؛ييييي  ةتوقوسيييييًا فارسييييييه صيييييل ،  قرته
، لسيييييييييييييييا   4/193(. واتظر: )هتيذييب اللغية: 183". )الزاهر يف غرييب ألفياظ الشيييييييييييييييافعي: النيا 

 (.2/274، اتي العرو : 1/315العرو: 
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ت فيي ذا (2)قو  الق ن، و لى (1)ال نيي قوهو وييا يروى بييه  اجلالهققو  الرجييل، و لى 
قال: أ  وه قوسيييييياه، أو قوسيييييياه ون وا ، أو ون قسيييييييي أ  ي أح  األتواع الفالثة األول 

، سيييييوا  كا  له قسيييييي ون كل توع ونًا أو ون األتواع (3) الن فو] اجلالهقدو  قو  
 الفالثة أو   يكن له مي ، فيش ى واح  ونًا ويع اه. 

ًيا إال قو   ًيل جميل  ليًميا  الني ففي   كيا  يف انحيية ال يعرف في واجلالهق ف
أ   (5)و ن أى إسييحق، (4)أو  لى األتواع الفالثة؟ فيه  الف كاخلالف اآليت يف ال ابة

 
، وهو ال ني امل ور امل ولق. وهو لفظ فارسييييييي املعمول ون ال ني  بضييييييم اجليم ال ن ق  اجلالهق (1)

اتظر:   كما يقال قو  النشييييييييييابة.  الهقويضيييييييييياف القو  إليه للتف؛يييييييييييص فيقال قو  اجلوعرو، 
، النظم  61، حاميييييييية ابن بري: 6/264، هتذيب اللغة: 183، الزاهر:  2/1140)تًرة العرو: 

 (1/106، امل؛ اب املنري: 10/37، لسا  العرو: 2/101املستعذو: 
املذكور بع  قليل، ويسييييييمى احل نرية واملنفحة، وهو ون فة النسييييييا  ال  ي ن ف  وهو قو  الن ف (2)

هبيا الق ن. أي ي ضييييييييييييييرو وي  رق لريق، وفيا لوا ذلي  هم الني افو  والواحي  تي اف. اتظر: )اجليم:  
، لسيييا  6/715، احملكم واحمليط األ ظم: 2/638، ال؛يييحاب: 3/1299، تًرة اللغة: 3/259

 (.11/95اتي العرو :  ،11/587و 4/216العرو: 
 .فًو قو  الق ن أوا قو  الن ف .ت فيكو  املق؛ود قو  اجلالهقيف  : ال ن ق (3)

،  4/96األم: : )إليًيييييييا أسيييييييييييييي ق. اتظرويع ى ون األتواع الفالثييييييية األول أل  اسييييييييييييييم القو   
،  11/176، هناية امل لب: 2/356، املًذو: 209، التعليقة الك ى: الوصيييااي/8/239احلاوي:

، امل لب 6/158، روضييييييية ال ال ني: 7/79، الشيييييييرب الك ري: 8/260، ال يا : 5/90التًذيب: 
وشييي ًة يف ال؛يييورة ابلقسيييي   ف   قسيييي الن ف(. قال ااوام: "127العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

. هكذا ملكا  أواترها، فكا  تسيييميتًا قوسيييا لق التشييي يه ال بوضيييذ االسيييم، وكذل  قو  اجلالهق
 (.11/176". )هناية امل لب: ذكره الشافعي وأط ق األئمة  ليه

املسييييييييييألة وتي  خترجا   لى أ  املت ذ ووجب   وهذه. وقال ااوام: "429سيييييييييييأيت صييييييييييفحة:  (4)
 (.11/177". )هناية امل لب: اللسا  يف إطالق اللفظ، أو وا يفًم ونه يف طرد العرف؟

وميا املذهب، وإليه  األصحاوري وهو إوام تاههو: إبراهيم بن أمح ، أبو إسحق، املروهي،   (5)
اتتً  إليه رائسيييية املزين، تفقه  لى ابن سييييريهل.   ت؛ييييرخممييييرب ،  واخلراسيييياتيني  العراقيني نتًى طريقةت

ه. اتظر: )اتريا 340، ووات فيًا، تويف سييييييييييينة: املذهب ب غ اد واتتقل يف ه ر  مره إ  و؛ييييييييييير
 (.2/175، هتذيب األ.ا  واللغات: 112، ط قات الفقًا : 6/11بغ اد: 
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اسيييييييييييييم القو  يقذ  ليًا كلًا وا   يكن يف كالوه وا ي ل  ليًا، وهو وقتضيييييييييييييى كالم 
 . (1)صاحب التن يه

ولو قال: أ  وه وا يسييييييمى قوسيييييياه، قال املتو : "للوارث أ  يع يه وا مييييييا  ون 
، قال الرافعي: "ويشييي ه أ  يكو  كما لو قال: أ  وه قوسييياه، (2)أ( اخلمسييية"30األتواع )

، قال النووي: واألول (3)وا أميييي ه ذل "أو إال أ  يقول: وا يسييييمى قوسيييياه غال اه واندراه،  
 .  (4)ال؛واو 

، و ؛ييي؛يييًما ااوام مبا إذا (5)ال ي  ل يف الوصيييية ابلقو  الوتروأصييي  الوجًني أ     
أوصيييييييييييى بقو  وعينة  ليًا وتراه وبقو  ون قسيييييييييييي  ليًا أواتر، ف     يكن  ليًا وتراه 

ق عاه، قال: "وفب طردمها يف بيذ قو   الوترى له وتر فال يسيييييتحق شييييي   وأوصيييييى أب  ي  
، لكن كالم املييياوردي وابن (6)وترت أل  ووجيييب األلفييياظ ال  تل "  /و 47] ليًيييا 

 .(7)ال؛ اق  الفه، قاال: "أ  الع   املوصى به يع ى  ارايه"

 
 (.12/246ية الن يه:  ، كفا128واتظر يف النقل  نه: )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

وإ  قال ا  وه قوسيا حيث قال: " .72: صالشييا أى إسيحق الشيرياهي، وق  تق و  ترتته (1)
". اتظر:  وييا يقر  بييه وييا ييي ل  لى أحيي مهييا فيحمييل  ليييه الإدفذ إليييه قو  تيي ف أو قو  روي 

 (.2/365(. بينما يف كتابه املًذو وافق اجلمًور. اتظر: )املًذو: 143)التن يه:  
 (.541)التتمة: الوصااي/ (2)
 (.7/80)الشرب الك ري:  (3)
 (.6/158)روضة ال ال ني:  ."هو ال؛واو  التتمة الذي قاله يفحيث قال: "قل :  (4)
وذ القو : )الشيييييييييييييييييييياوييييييل: القرا  ا  قسييييييييييييييم   واتظر الوجًني يف وجوو تسييييييييييييييليم الوتر (5)

، ال سييط: الشيفعة إ  قسيم  11/177، هناية امل لب: 541، التتمة: الوصيااي/2/879ال؛ي قات/
، امل لييب العييا : ]ت: مي ييا   يي  7/80، الشييييييييييييييرب الك ري: 8/260، ال يييا : 948ال؛ييييييييييييييي قييات/

. اتظر: )املًذو: وتريقذ  ليه ون غري اسييييييييييم القو  أل  (. واألصيييييييييي  أته ال يلزمت 130الرمحن /
 (.4/77، وغين احملتاي:  6/158، روضة ال ال ني: 2/356

 (.11/177اتظر: )هناية امل لب:  (6)
وعه، ألته يسمى قوسا بغري وتر. وهكذا لو  وال يلزوه أ  ي فذ الوترحيث قال املاوردي: " (7)

(. واتظر قول ابن 8/240)احلاوي:  ."أوصى له ب ابة:   يعط سرجًا، أو    :   يعط كسوته
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ول محل  ليه، ولو قال: أ  وه قوسيييييييييياه، و  يكن إال واح اه ون األتواع الفالثة األ  
وإ  كا  املتو  حكى  الفاه يف صيييحة الوصيييية إذا قال أ  وه    اه ون رقيقي وليس له 

، (2)ليه إال قو  تي ف أو جالهق محيل  لييه، ويظًر جميئيه هنيا. ولو   يكن (1)إال واحي 
. ( 4)"، وقال ال ن تيتي: "يع يه الوارث وا ما  ونًما(3)اجلالهقوإ  كاان له وعاه أ  ي  

عني، كميا لو قيال: أ  وه قوسييييييييييييييياه تهيذا كليه  ني  ااطالق، في   قيي  مبيا يي ل  لى توع 
 . (5)ال ري، أو ين ف هبايقاتل هبا، أو يروي هبا 

  

 
 (.2/880ال؛ اق: )الشاول: القرا  إ  قسم ال؛ قات/

 (.522اتظر: )التتمة: الوصااي/ (1)
ون قسيييييي   يكن هلم أ    فقال: أ  وه لو كا  له صيييين  ون القسيييييقال ااوام الشييييافعي: " (2)

يع وه ون غري ذل  ال؛يين ، وال  ليًم وكا  هلم أ  يع وه أيًا مييا وا أكات   ربية، أو فارسييية،  
، الوسيييييييييييييييط:  2/356(. واتظر: )املًيييذو: 4/97)األم:  ."أو قو  حسيييييييييييييي يييا ، أو قو  ق ن

، أو قال:  سييييييييييييي ت ف، فقال: أوصييييييييييييي  لفال  بقو   ولو كا  له ق(. لكن ااوام قال: "4/438
،   ي؛يييييييرف وا أوصيييييييى به إ  وا  ن ه، فالقو  حممولة  لى قو  الروي ال غري وإ  أ  وه قوسيييييييا  

 (.11/178". )هناية امل لب:  ن ه واكا  يظن الظا  أته يري  ابلقو  
، 7/80ك ري: ، الشرب ال5/90، التًذيب: 8/240ألهنا أ ص ابالسم. اتظر: )احلاوي:  (3)

وليس  ن ه إال  وإ  قال: أ  وه قوساه (. وذكر العمراين  الفاه فقال: "6/158روضة ال ال ني: 
ت فقال الشيا أبو إسحاق: يع ى قو  اجلالهق فا تل  الشيفا  فيه: تواجلالهق قو  الن ف

وقال الشيا أبو حاو : يع يه الوارث وا ما  ونًمات ألته أضافه إ  وا أل  االسم إليه أس ق. 
 (.8/261)ال يا :   ." ن ه، وليس إح امها أبو  ون األ رى

 (.12/247، كفاية الن يه:  134اتظر يف النقل  نه: )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن / (4)
، الشيييرب الك ري:   8/260، ال يا : 8/240 ، احلاوي:209اتظر: )التعليقة الك ى: الوصيييااي/ (5)

 (.134، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /6/158، روضة ال ال ني: 7/80
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 يف الوصية ابل ًائم، وفيه وسائل:الطرف الرابع: 
 لى ك ري اجلفة وصييغريها،  (1)األو : إذا أوصييى له بشيياةت فاسييم الشيياة ]ي؛يي ق 

. وأظًر الوجًني: أته ال (2)ضييييييييأهنا ووا زها، صييييييييحيحًا ووريضييييييييًا، سييييييييليمًا ووعي ًا
، ويف الك ش والتيس وجًا ، أح مها: ال (3)العناقو  السيييفلةي؛ييي ق  لى ال؛يييغرية ون 
، وبيه جزم (4)ا: أتيه يع يامهي -وهو ت؛يييييييييييييييه يف األم-والفياين ا، ي؛ييييييييييييييي ق  لييه فال يع يامهي 

 
 يف  : ي لق. (1)
، الشيييياول: القرا  2/254، املًذو: 194، التعليقة الك ى: الوصييييااي/4/95اتظر: )األم:  (2)

 (.6/158، روضة ال ال ني:7/80:  ، الشرب الك ري8/252، ال يا :  2/867إ  قسم ال؛ قات/
، روضيييييية ال ال ني: 7/81، الشييييييرب الك ري: 5/87، التًذيب: 526اتظر: )التتمة: الوصييييييااي/ (3)

فتتزئ، وهو وا ذكره ااوام والغزا   ن  (. والوجه الفاين أ  اسيييييم الشييييياة يتناول السيييييفلة6/159
(.  945، ال سييط: الشيفعة إ  قسيم ال؛ي قات/11/165 لب: تلة األصيحاو. اتظر: )هناية امل

،  7/42والعناقت ألته ال يتناوهلما اسييم الشيياة. اتظر: )حتفة احملتاي:  واملذهب أته ال يع ى السييفلة
 (.6/69، هناية احملتاي:  4/90وغين احملتاي: 

، هتذيب اللغة: 4/197. اتظر: )العني: ول  الشياة ون الضيأ  واملعز، ذكرها كا  أو أتفى :خلةالس  و 
 حي يتم سييييييييينةه. اتظر:  (. ويف كتب الفقه يسيييييييييمى سيييييييييفاله 5/77، احملكم واحمليط األ ظم: 7/80

 (.4/90، وغين احملتاي: 7/42، حتفة احملتاي: 3/48، أسىن امل الب: 100)حلية الفقًا : 
،  150، املنتفييييييب ون كالم العرو: 1/169األتفى ون وليييييي  املعز. اتظر: )العني:  والعن     ا :
لو   ة(. والعناق مشلته السيفل1/145، النظم املسيتعذو:  4/163، وقاييس: 4/1534ال؛يحاب: 

 (.4/90، وغين احملتاي:  3/48. اتظر: )أسىن امل الب: اقت؛ر  لى ذكرها لكفى  ن ذكر العناق
لو أ  رجال أوصيييييى لرجل   بل الذي تّص  ليه يف األم أته ال يع امها. قال ااوام الشيييييافعي: " (4)

  يكن ذل  هلمت أل  املعروف إذا قيل ميييياة أهنا  أو ك شيييياه   ، فقال الورثة تعي ه تيسيييياه بشيييياة ون واله
 (.4/95". )األم: أتفى

وليسيييي   واتؤها للوح ة ،ا  اسييييم جنس كااتسيييي  كلمة ميييياة  ألتهواألصيييي  يف املذهب أته يع امهات 
 (.6/69، هناية احملتاي: 4/91، وغين احملتاي: 7/41للتأتيث. اتظر: )حتفة احملتاي: 
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، (3)إ  األكفرين، وقال ااوام: "هو املذهب" (2)، وتسيييييي ه احل ّناطي(1)القاضييييييي وال غوي
، وبىن (4)قال الرافعي: "ويتأي  جبواه إ  ا  الذكر  ن مخس ون اابل  لى ال؛ييييييييييييحي "

. ولو اق   (6)ال يب: "هذا الوجه ليس ب؛يييييييييييحي "، وقال أبو  (5)املتو  تل   لى هذه
ها وتسييييييلًا   يعط رِّ    بكالم املوصييييييي وا ي ل  لى أح مها  مل به، كما لو قال ينتفذ بِ 

 . (8) لى غنمه فالوصية ابلذكر (7)ًاينزيإال أتفى ك رية ت؛ل  لذل ، ولو قال ماة 
ولو قال مييياة ون ميييياهي أو ون غنمي ف     يكن له غنم فالوصيييية ابطلة، وإ  
كا  له غنم صح  وأ  ي واح ة ونًا ضائنة أو وا زة، سليمة أو وعي ة، صحيحة أو 

 
(. وفيه: 141اتظر يف النقل  ن القاضيييييييييي حسيييييييييني: )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن / (1)

ر قول ال غوي:  "والقاضيييي حسيييني   يذكر سيييواه إذا قال: اسيييم الشييياة ي؛يييل  للذكر واألتفى". واتظ
أ  اهلا  ون أصل الكلمة، (. وذكر املاوردي أ  هذا قول ابن أى هريرة، ووجًه:  5/87)التًذيب:  

 (.8/233". )احلاوي: يف اسم اجلنس، فاستوى فيه الذكر واألتفى
تسيي ة إ  بيذ احلن ة، ون -هو: احلسييني بن حمم  بن احلسيين، أبو     هللا، ال  ي، احل ّناطي  (2)

الوجوه، ق م بغ اد يف أايم أى حاو  ااسيييييييييييفراييين، تويف بع  األربعمائة بقليل. )اتظر:  أصيييييييييييحاو 
 (.1/179، ط قات ابن قاضي مًلة: 2/254هتذيب األ.ا  واللغات: 

 (.12/238، كفاية الن يه:  6/159، روضة ال ال ني: 7/80واتظر يف النقل  نه: )الشرب الك ري:  
 (.11/165)هناية امل لب:  (3)
 (.81-7/80)الشرب الك ري:  (4)
فقال: "وون أصيييييحابنا ون قال: اخليار بني الذكر واألتفى إ  لوارثت أل  اسيييييم الشييييياة ين لق   (5)

 لى الذكر واألتفى. وتظري املسيألة إذا ول  مخسياه ون اابل، وألزوناه مياة فًل يؤ ذ ونه مياة ذكر 
 (.525أم ال؟ فاملسألة تن ين  ليًا. )التتمة: الوصااي/

 (.195/)التعليقة الك ى: الوصااي (6)
ت زا  . و أصيييييييييييله الوثب، مث كفر ذل  يف كالوًم حي قالوا: الفحل ينزو تزواه  :ت زا يي ْنزو تي ْزواه وتي ز واانه  (7)

ويتع ى .  ، يقال ذل  يف احلافر والِظل  والسيييييييي اعإذا وثب  ليًا  الذكر  لى األتفى تِزا ه ابلكسيييييييير
، ال؛يييييييييييييحاب: 2/830ًرة اللغة: اتظر: )ت  ابهلمزة والتضيييييييييييييعي  فيقال أتزاه صييييييييييييياح ه وتزاه تنزية.

 (.2/601، امل؛ اب املنري: 5/418، وقاييس اللغة: 6/2507
، روضييييييييييييييية ال يال ني: 7/81، الشييييييييييييييرب الك ري: 5/87، التًيذييب: 8/233اتظر: )احلياوي:  (8)

 (.7/42، حتفة احملتاي:  3/48، أسىن امل الب: 6/270، النتم الوهاي: 6/159
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ًيا ذكوراه أ  ي ذكراه، وإ  كياتي  أتفى أ  ي أتفى، وإ  كياتي   وريضيييييييييييييية، في   كياتي  كل
وفوه قييال الرافعي: ". (1)ر اخلالف املتقيي مك  ذا ذكوراه وإاناثه جيياه أ  يع ى األتفى ويف اليي 

كما لو قال: (2) تلغو]أ  يقال تفريعاه  لى أ  االسييييييييم ال يقذ  لى الذكر: أ  الوصييييييييية  
 .(3)ون غنمي، وال غنم له"

ولو قال: أ  وه مياة ون وا ، أ  اه الوارث وا يسيمى مياة، ]سيوا  كا  له غنم أم     
قال  (5). ولو قال اميييييي وا له ميييييياة (4)ال، وله أ  يع يه ون غري غنمه  لى غري صييييييفتًا

، وحكى ااوام فيما إذا أوصيييى له بشيييرا      ون واله (6)"وعي ة ال غوي: "ال يشييي ي له
. ولو قال: أ  وه ماة، و  (7)مرا  املعيب، وتسب جواهه إ  األكفرينوجًني يف جواه  

 
، التًذيب: 8/233. واتظر: )احلاوي: 425أي يف تناول اسييم الشيياة الذكر. تق م صييفحة:  (1)

، أسيييييييييييييىن 6/270، النتم الوهاي: 6/159، روضييييييييييييية ال ال ني: 7/81، الشيييييييييييييرب الك ري: 5/87
 (.7/42، حتفة احملتاي: 3/48امل الب: 

 يف النسفتني: تلغوا، واملف   ون امل  وع، وهو ال؛واو. (2)
 (.  7/81ك ري: )الشرب ال (3)
،  8/252، ال يا : 2/867، الشيييييييييياول: القرا  إ  قسييييييييييم ال؛يييييييييي قات/4/95اتظر: )األم:  (4)

، أسييييييييييييىن امل الب:  12/238، كفاية الن يه:  6/159، روضيييييييييييية ال ال ني: 7/81الشييييييييييييرب الك ري: 
 (.7/43، حتفة احملتاي: 3/48

 وا بني املعقوفني ساقط ون  .   (5)
:   فز أ  يش ي وعي ة وال نفىت أل  -أو ماة  وقال: ام وا لفال  قلوكاه ولو أوصى،  وقال: "  (6)

طالق األور إاخلنوثة  يبت خبالف وا لو قال: أ  وه رأسا ون رقيقي، أو ماة ون مياهيت أل  
 (.5/87)التًذيب:    ."ابلشرا  يقتضي السليمت كما يف التوكيل ابلشرا 

 قل : وجتمل غريه.
(. واملذهب أته إذا قال امي وا له مياة أو    اه تعني السيليم، أوا لو 11/160هناية امل لب: ) (7)

،  42و7/41قال أ  وه مييياة ون وا  و  يكن له ميييياه فيتوه ميييرا  املعي ة. اتظر: )حتفة احملتاي: 
 (.  70و6/68هناية احملتاي:  
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ًيا  وقيال -: أهنيا ابطلية، واثتيًميا  -(2)وجزم بيه ال غوي-: أحي مهيا (1)يقيل ون ويا  فوج
 : أهنا صحيحة. -(3)املتو  أته املذهب

ينتفذ ب رها ولو قال أ  وه ك شييييييياه أو تيسييييييياه فالوصيييييييية ابلذكر، ولو قال تعتة جل ًا أو  
، قال الشييافعي رمحه هللا: "وليس للورثة أ  يع وا (4)وتسييلًا فالوصييية ابألتفى ون الضييأ 

، قال املتو : (6)وإ  وقذ  ليًما اسييييييم ميييييياة" (5) أروية]للموصييييييى له ابلشيييييياة ظ ية وال 
: "ولو قال مييييييييييييياة ون (8)]املاوردي . قال (7)"ولو أ  اها   يكن للموصيييييييييييييى له ق وهلا"

 
(. واملذهب  6/164، روضييية ال ال ني: 7/85اتظر: )الشيييرب الك ري: إذا   يكن له ميييياه. أي (1)

 (.6/70، هناية احملتاي:  7/43أهنا صحيحة. اتظر: )حتفة احملتاي: 
 (.5/87اتظر: )التًذيب:   (2)
 (.523اتظر: )التتمة: الوصااي/ (3)
 -  إ  قال تعتة: فًي لألتفى ون الضأ  بال  الف  ن  الفقًا  وأهل اللغة قال النووي: " (4)

وإ  قال: ماة جل ًا، أو ينتفذ ب رها وتسلًا،  .-األ.ا  واللغاتوق  أوضح  هذا يف هتذيب 
 (.4/169(. واتظر: )هتذيب األ.ا :  6/159)روضة ال ال ني:    ."فًي لألتفى ون الضأ ، أو املعز

يف النسفتني: أرت ة. واملف   هو ال؛واو كما يف األم. واألروية ابلضم وابلكسر: أتفى الو ل،   (5)
، الزاهر يف غرييييييب ألفييييياظ  1/236، تًرة اللغييييية:2/276ة. اتظر: )اجلراثيم: وهو العنز اجل ليييييي 

 (.1/12، امل؛ اب املنري: 2363 /6، ال؛حاب: 15/226، هتذيب اللغة:128الشافعي: 
 (4/95األم: ) (6)
وقال: "ألته غري وا أوصييييي بهت ف   اسييييم الشيييياة ال ي لق  ليه، وال حقه اثب  يف ذوة الوارث   (7)

 (.526 لى س يل اال تيا ". )التتمة: الوصااي/حي أي ذها 
 يف  : املتو . وهو   أ. (8)
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مييييييييييييييياهي و  يكن له إال ظ ا  فوجًا : أح مها: هي ابطلة، والفاين: هي صييييييييييييييحيحة، 
 .(2)، ورجحه النووي(1)ويع ى واح ة ونًا"

الفاتية: إذا قال أ  وه بقرة تناول  الوصيييييييية األتفى دو  الذكر يف األصييييييي ، وهو 
. قييال امليياوردي (3)الظيياهر فيًييا  يي م تنيياوهلييا لييهكيياخلالف يف تنيياول الع يي  الييذكر، لكن 

وغريه: وال تي  يل اجلواويس يف ال قر إال إذا قيال ون بقري وليس ليه غريهيا ففي د وليه 
ًيا  كميا ور يف الظ يا  يف لفظ الشيييييييييييييياة ، يف وفيل هيذه احليالية قيال الرافعي: "وقييا  (4)وج

ًيا" الوحش إال أال يكو  ليه غريهيا ، وال يتنياول بقر (5)تكمييل الن؛ييييييييييييييياو هبيا د وهليا في
 . (6)فوجًا 

 
"، ووجييه    اسييييييييييييييم الشييييييييييييييياة يتنيياول الغنم، وليس يف تركتييه، ف  ليي أوذكر أ  وجيه ال  ال : " (1)

ين لق  ليه جماه االسييييييييم، دو   أته ملا أضيييييييياف ذل  إ  مييييييييياهه، وليس يف واله إال واال؛ييييييييحة: "
)احلاوي:    ."؛يييرف  وصييييته إ  الظو املوجود يف تركته، حي ال ت  ل وصييييتهاحلقيقة محل  ليه، وات

8/233-234.) 
فرع: الظ ا  ق  يقال هلا: مياه ال ، والفور الوحشي ق  يسمى ماة يف اللغة،  حيث قال: " (2)

ظ ا ، لكن و لق الوصية ابلشاة ال ي لق  ليًا. لكن لو قال: أ  وه ماة ون مياهي، وليس له إال  
 ففيه وجًا  حكامها يف املعتم .

 (.6/160)روضة ال ال ني:    ."قل : ين غي أ  يكو  األص  تنزيل الوصية  لى واح  ونًا  
، التًذيب: 11/167، هناية امل لب: 8/234أل  اهلا  ووضييييو ة للتأتيث. اتظر: )احلاوي:   (3)

(. وهذا هو املذهب.  6/160، روضيييية ال ال ني: 7/82، الشييييرب الك ري: 8/253، ال يا : 5/88
 (.6/70، هناية احملتاي: 4/91، وغين احملتاي:  7/43اتظر: )حتفة احملتاي:  

، الشييييييييييييييرب 6/113(. واتظر: )حلييية العلمييا  يف وعرفيية وييذاهييب الفقًييا : 8/234احليياوي: ) (4)
 (.12/239، كفاية الن يه:  6/161، روضة ال ال ني: 7/83الك ري: 

 (.7/82الشرب الك ري: ) (5)
و كسه  لى وا قاله تذ للعرف فال ينافيه   يتناول ال قر جاووساه   والقال ابن حتر اهليتمي: "  (6)

وال بقر وحش  .لكن لث الشيفا  تناوهلا هلا ،واح اه  ت؛اهبا هبا وال   مها يف الراب جنساه  تكميل
 (. 7/44تعم إ  قال ون بقري وليس له إال بقر وحش د ل كاجلواويس  لى األول". )حتفة احملتاي:  

: " ويتناول ال قر جاووسيييييييا و كسيييييييه كما لفاه ب ليل تكميل ت؛ييييييياو أح مها ابآل ر الرولي وقال
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، ولو (1)الِعراو  و ال  فايتولفظ ال عري واجلمل والناقة يتناول السييييييييييييليم واملعيب، و 
النيياقيية . ولو قييال بعرياه ففي تنيياولييه (2)قييال: أ  وه تالهت   يعط انقيية، وكييذا  كسييييييييييييييييه

. قيييييال ااويييييام: "وفوه إ  يييييا  (4)، وقيييييال اجلمًور: تعم(3)املن؛ييييييييييييييوص: ال ت الف
 .(6)يف األص " (5)الف؛يل

 
قال ون بقري وال بقر  و  مها يف الراب جنسييييييياه واح اه، خبالف بقر الوحش فال يتناوله ال قر. تعم إ  

 (.6/71له سواها د ل ". )هناية احملتاي:  
ال فييايت: بتشيييييييييييييييي ييي  اليييا  وختفيفًييا، تذ خب  وخبتييية، وهو وعرو وقيييل  رى. وهي اابييل  (1)

، تًرة 4/241اخلراسيييييييييييييياتيية تنتهل ون إبيل  ربيية وفياع، وهي تيال طوال األ نياق. اتظر: )العني: 
، لسييا   1/146، النظم املسييتعذو: 1/243، ال؛ييحاب: 7/137، هتذيب اللغة: 1/252اللغة: 

 (.1/37، امل؛ اب املنري: 2/9العرو: 
، ال؛ييييييييييييييحييياب: 2/128والِعراو ون اابيييل:  الف ال فيييايت. وهي اابيييل العربيييية. اتظر: )العني: 

 (.1/590، لسا  العرو: 1/147، النظم املستعذو: 4/300، وقاييس اللغة: 1/179
 (.527، التتمة: الوصااي/8/234، احلاوي: 196الك ى: الوصااي/اتظر: )التعليقة   (2)
 (.4/95اتظر: )األم:  (3)
،  196التعليقة الك ى: الوصييييييييااي/ألته اسييييييييم جنس كااتسييييييييا  يتناول الذكر واألتفى. اتظر: ) (4)

،  11/166، هنيييايييية امل ليييب: 528التتمييية: الوصيييييييييييييييييااي/ ،2/354، املًيييذو: 8/234احلييياوي: 
(. وهذا هو  6/160، روضية ال ال ني: 7/82، الشيرب الك ري: 8/253ل يا : ، ا5/88التًذيب: 

 (.6/70، هناية احملتاي:  4/91، وغي احملتاي: 7/43املذهب. اتظر: )حتفة احملتاي:  
،  5/1791، فمذ  لى ف؛يييييييال. اتظر: )ال؛يييييييحاب: هوول  الناقة إذا ف؛يييييييل  ن أ: الف؛ييييييييل (5)

 (.2/474، امل؛ اب املنري: 4/505اللغة: وقاييس 
ووا   ل عري، حيث قال: "يف الوصييييييية اب الذي يظًر   أ  إوام احلروني ال فيز إ  ا  الف؛يييييييل (6)

 لى ااطالق يظًر يف ال عريت   ن الشيياة املوصييى هبا ئال جتز  ذكره الشيييا أبو بكر يف أ  السييفلة
السيييييييييييفال يف الغنم طرد وذه ه يف الف؛يييييييييييال  و    ل ِ ق   وار وونف ته ق  ي ع  محله  لى ف؛ييييييييييييل وح  

 (.11/167)هناية امل لب:   ."يناقض
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  /أ48]قال الشيافعي: "ولو قال أ  وه  شيرة أتال أو أثوار أو أتيا  ون وا  
، (3)"  يعط فيًا ذكراه   (2)أينق  (1)  شرة]  يعط أتفى ون واح  ون األصناف، ولو قال  

بقرات   يعط الذكر سيييوا  أد ل فيًا التا   (4)ة  شييير ]قال ابن ال؛ييي اق: "وكذا لو قال 
، قال الرافعي: "وهو  لى ال؛ييييحي  يف أ  ال قرة ال (5)أم الت لت؛ييييرجه ابلنوق وال قرات"

، ويف التتميية الق ذ أبتييه لإلانث وذ حكييايتييه اخلالف يف تنيياول ال قرة (6)تتنيياول الييذكر"
ابلتا  أو بغري التا  جاه إ  ا  الذكر ، وقال املاوردي: "لو قال  شيييرة ون إبلي (7)للذكر

واألتفى، وفييه وجيه: أتيه إ  قيال  شييييييييييييييرة ابلتيا    يعط إال اليذكور، وإ  قياهليا بغري ات    
ولو . (9)ولو قيال و يية أو راحلية تنياول اليذكر واألتفى.  (8)"يعط إال ااانث، وال وجيه ليه

 .(10)إ  ا  الذكر واألتفىقال رأساه ون اابل أو ون ال قر أو ون الغنم جاه 

 
هكذا يف النسيييييفتني، ولعل ال؛يييييواو:  شييييير. وق  يكو  املق؛يييييود أته يع ى ااانث حي لو  (1)

 أتث الع د مبا يقتضي تذكري املع ود.
إمنيا هو أتوق يف األصيييييييييييييييل، فيأبي لوا الييا  وكيا  الواو   أينقاألينق: تذ انقية. قيال سييييييييييييييي وييه: " (2)

 (.848، جممل اللغة:9/244، هتذيب اللغة:5/220: )العني:(. واتظر3/466". )الكتاو:وقل وا
 (.4/95األم: ) (3)
يف  :  شييييير. وهو ال؛يييييواو لغة، لكن لعل ابن ال؛ييييي اق ق؛ييييي  أته ال يعط الذكر وإ  أد ل   (4)

 فيًا التا .
 (.2/869الشاول: )القرا  إ  هناية قسم ال؛ قات/ (5)
 (.7/82الشرب الك ري: ) (6)
 (.529اي/التتمة: )الوصا (7)
 لى  ، صييييييار الع د فيًا حممواله واح اه  أل  اسييييييم اابل إذا كا  يتناول الذكور وااانث تناواله   " (8)

(. وهذا الوجه تقله الرافعي  ن أوا  اى الفري السيير سيييت  8/234)احلاوي:   ."الق ر، دو  النوع
 (.7/82أل  الع د  ال  املع ود تذكرياه وأتتيفاه ون الفالثة حي العشرة. اتظر: )الشرب الك ري: 

 (.  15/486، تكملة اجملموع: 6/272، النتم الوهاي: 8/47، 8/235اتظر: )احلاوي:   (9)
ًيذو: 194يقية الك ى: الوصيييييييييييييييااي/ اتظر: )التعل (10) ،  524، التتمية: الوصيييييييييييييييااي/2/354، امل

 (.6/161، روضة ال ال ني: 7/82، الشرب الك ري: 8/254ال يا : 
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، قال ااوام: (1)ولو قال كل اه أو محاراه   يعط أتفى، وأمييييييييار الرافعي إ  وجه فيه
مرة واجلوهة فاملذكور ت"وضييييييييياب ه: أ  وا ليس مبؤتث حقيقة وكيز تعه ابهلا  كالنفلة وال

ل وإانثه، ووا يذكر ويؤتث حقيقة فضيييييييييييييراب : حونه واح  ون اجلنس وال   ة بذكور الن
تميز أتفياه  ن ذكره ابهليا ت في   أتى بيه ابهليا  كيالكل ية واحلميارة   فز فييه تأحي مهيا: ويا 

اليذكر، وإ    يؤتيث فيًيا   فز األتفى كيالكليب واحلميار. والفياين: ويا   يف ي  يف اللغية 
فًم ونه ق؛يييي  اافراد كالشيييياة فيعم التفرقة بني ذكوره وإانثه، وهو ضييييراب : أح مها: وا ي

اجلنس يف األصيييييييييييييي ، الفييياين: ويييا ال ي عييي  فييييه ق؛ييييييييييييييييي  التيييأتييييث كيييال غلييية وال قرة ففييييه 
 .(2)"اخلالف

: إذا قييال أ  وه دابييةت فيياليي ابيية تقذ لغيية  لى كييل وييا دو  لى األر  (3)الفييالفيية
ون أي ميي ، واميتًر اسيتعماله مب؛ير فيما يركب ون ال ًائم: اخليل، وال غال، واحلمري. 

 
يف اللغة، ولذل    وتقرراه  ويشيي ه أ  يقال: إهنما للتنس، وإ  هذا التمييز ليس وسييتمراه فقال: " (1)

رواه رواية الشيي  الغريب، وبتق ير اسيتمراره، فال  قال صياحب "ال؛يحاب" ورمبا قالوا لألات  محارة، ف
)الشيييييييرب الك ري:   ."مييييييي  أ  العرف اسيييييييتمر خبالفه، وق  قال بعض األصيييييييحاو: هلذا يت ذ العرف

7/82.) 
 (.168-11/167هناية امل لب: ) (2)
ال ابة يف اللغة: اسم ملا ي و   كالم امل؛ن  يف هذه املسألة غري ورتب ويوضحه قول النووي: "  (3)

 لى األر ، مث امتًر استعماله فيما يركب ون ال ًائم. والوصية تنزل  لى هذا الفاين. ف ذا قال: 
 .الشافعيأ  وه دابة، تناول اخليل، وال غال، واحلمري. هذا تص  

واستعمال لفظ ال ابة  كره الشافعي  لى  ادة أهل و؛ر يف ركوهبا تيعاه فقال ابن سريهل: هذا ذ 
 فيًا. فأوا سائر ال الد، فحيث ال يستعمل اللفظ إال يف الفر ، ال يع ى إال الفر .

وقال أبو إسحاق وابن أى هريرة وغريمها: احلكم يف تيذ ال الد كما تص  ليه الشافعي رمحه هللا، 
 األصحاو.وهذا أص   ن   

هذا، لو قال: دابة ون دواى، وله جنسا  ون الفالثة، ختري الوارث. ف     يكن له إال جنس، فعلى    
 (. 6/162)روضة ال ال ني:   ."تعني. وإ    يكن له مي  ونًا، فالوصية ابطلة

، 2/354، املًذو: 198، التعليقة الك ى: الوصااي/8/235واتظر هذه املسألة: )احلاوي: /
، التًذيب: 531-530، التتمة: الوصااي/872-2/871اول: القرا  إ  قسم ال؛ قات/الش
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قال الشيييييافعي: "لو قال أ  وه ون وا ت فمن اخليل أو ال غال أو احلمري، ذكراه أو أتفى، 
، واتفق األصييييحاو  لى أته ال (2)أو .يناه، وعي اه أو سييييليماه" (1)أ تفاه صييييغرياه أو ك رياه، 

، وقيييال ابن (3)وأ يييذ اجلمًور مبن وقيييه .ع ى دابييية ون غريهيييا كيييالنييياقيييةت أ يييذاه بعموويييهي
سيييييييريهل: "إمنا ذل  يف و؛يييييييرت لعرفًم، وأوا يف ال الد فحيث ال يسيييييييتعمل إال يف الفر  

يف لفظ ال ابة  (5)ين ر  لى األات  ال ]، وقال ااوام: "(4)فرسييييياه"كالعراق ال يع ى إال 
وتردد أئمتنا فيما إذا جرى لفظ ال ابة مب؛يييييييير وق  .  يف اللسييييييييا  وإ  كات  وركوبة اتفاقاه 

قيل إ  أهلًا ال يفًمو  ونه إال احلمار، فلو فرضييي  بل ة ال يفًم أهلًا ونه إال الفر  
اللسييييييييييييييييييا  في دد بني الفالثيييية، أو  لى  رفًييييا؟ فيييييه تردد فًييييل جمييييل  لى ووجييييب 

 . (6)"لألصحاو 

 
(. واملذهب محل ال ابة 12/240، كفاية الن يه: 7/83، الشرب الك ري: 8/254، ال يا : 5/88

 (.6/71، هناية احملتاي: 7/45 لى اخليل وال غال واحلمري. اتظر: )حتفة املنًاي: 
م ن. يقال رجل أ ت  واورأة  تفا . اتظر: )العني: العت : اهلزال وذهاو  (1) ،  1/234السييييييِّ

 (.318، حترير ألفاظ التن يه:  2/294، النظم املستعذو: 1/481تًرة اللغة: 
 (.4/95األم: ) (2)
ون  ي م   -أي تص الشييييييييييييييافعي-قيال ابن الرفعية: "واتفق األصييييييييييييييحياو  لى ويا أفًميه كالويه  (3)

إ  ييائييه غري ذليي . وا تلفوا يف ون وقييهت فمنًم ون أجراه  لى ظيياهره وقييال: أ  لفظ اليي ابيية وإ  
وونًم ون كا  ي لق لغة  لى وا دو  لى األر  لكنه ال يسيتعمل إال يف هذه األجنا  الفالثة.  

قال أطلق الشييييييييييييافعي ذل   لى لغة أهل و؛يييييييييييير أ  املفًوم ون ال ابة األجنا  الفالثة، أوا غريها 
فاملفًوم ونه  ن  ااطالق الفر ، فينزل  ليه إذا كا  املوصيييييييييييي يف غري و؛ييييييييييير". )امل لب العا : 

 (.157-156]ت: مي ا     الرمحن /
، الشييييييييييييييرب الك ري: 2/354، املًييذو: 8/235اتظر يف النقييل  ن ابن سييييييييييييييريهل: )احليياوي:  (4)

7/83.) 
 هكذا يف النسفتني، وهو غري وفًوم، والذي يف هناية امل لب: "ال ين ري اابل". (5)
وعىن اللسييييييا ، وونًم ون محل اللفظ  لى ووجب   فمنًم ون   ي ال ابلعرف لظًورمث قال: " (6)

 (.11/168". هناية امل لب: ) رف املكا ت ف   العرف قرينة األلفاظ
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ولو قييال: أ  وه دابيية ون دواى، وليس لييه إال جنسيييييييييييييييا  ون األجنييا  الفالثييةت 
 أ  اه الوارث واح اه ون أيًما ميييييا ، ف     يكن إال جنس واح  تعني، وإ    يكن له

يكن له إال محر وحشيييية فيحتمل صيييحتًا ، وإ    (1)ونًا ب ل ، وجتمل  الفه  ميييي 
 . (2)وتنزيلًا  لى واح  ونًا، وجتمل خترفه  لى وجًني

هيذا كليه إذا أطلق، أويا إذا قيال دابية للكر أو للفر أو للقتيال   يعط إال الفر ، 
وكذا لو قال لينتفذ ب رها وظًرها، ولو قال بظًرها وتسييييييييلًا محل  لى الفر  واحلمار، 

ل  لى ال غيال واحلمريأو قيال ليحميل   ًيا محي  ، إال أ  يكو  بلي  جرت ابحلميل فييه (3)لي
. قيييال املتو : "ولو   ًييي  فيًيييا احلميييل  لى اجلميييال (5)فيييي  يييل الكيييل (4)ال اذين لى 

 .(7)، و  ي؛وبه الرافعي(6)وال قرت فيتوه أ  يع ى تاله أو بقرة "
 الوصية ابلرقيق، وفيه وسائل:يف : الطرف اخلامس

 
، الشييييييييييييييرب الك ري: 5/88، التًييذيييب: 2/354، املًييذو: 336-8/335اتظر: )احليياوي:  (1)

فعلى قول أى إسييييييييييييحاق: يع يه الوارث وا  (. قال العمراين: "6/162، روضيييييييييييية ال ال ني: 7/83
مييا ، و لى قول أى الع ا : إ  كا  املوصييي بيييييييييييييييي و؛يير.. أ  اه الوارث قا مييا  ون الفالثة، وإ  

 (.8/255)ال يا :   ."بغريها..   يعط إال ون اخليلكا  
فيمييا لو قييال: أ  وه بقرة ون  نيي ي، وليس  نيي ه إال بقر الوحش. اتظر: )امل لييب العييا :   (2)

 (.4/92، وغين احملتاي:  6/273، النتم الوهاي: 165]ت: مي ا     الرمحن /
، الشييييييييييييرب 8/255، ال يا : 5/88، التًذيب: 2/354، املًذو: 8/235اتظر: )احلاوي:  (3)

 (.12/241، كفاية الن يه:  6/162، روضة ال ال ني: 7/83الك ري: 
جسيييييمه، ال  ي    وهو: الق؛يييييري العنق، الفقيل يف،  ال كي ون اخليل: تذ يرذو ، وهو  ال اذين (4)

 (.13/51، لسا  العرو:2/54، النظم املستعذو:42. اتظر: )املغرو يف ترتيب املعرو:  جريه  يف
، روضيييييية ال ال ني: 7/83، الشييييييرب الك ري: 5/88، التًذيب: 532اتظر: )التتمة: الوصييييييااي/ (5)

 (.3/48، أسىن امل الب: 12/241، كفاية الن يه:  6/162
 (.532التتمة: )الوصااي/ (6)
ولي  أ  تقول: هيذا كالم   ي؛ييييييييييييييي ر  ن أتويل، في ان إذا تزلنيا الي ابية  لى األجنيا    فقيال: " (7)

". )الشيييرب   ها بقي  تقيالفالثة، ال ينتظم ونا محلًا  لى غري هذه األجنا ، بل ت؛يييفًا ب؛يييفة، أو 
 (.6/162(. قال النووي: "قل : قول املتو  قوي. وهللا أ لم. )روضة ال ال ني: 7/83الك ري: 
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ون رقيقي، أو أوصييي  له   (1)اه األو : إذا قال: أ  وه رأسيياه ون رقيقي، ]أو أح 
لو  وكذا.  ابطلة، ف     يكن له رقيق يووي الوصيية واملوتت فالوصيية  (2)برأ  ون رقيقي 

وصيفه ب؛يفة كما لو قال: أ  وه    ي احل شيي، أو الذي صيفته كذا وال     له ونًما 
وج  له وا أوصيييييييييييى به يوم املوت دو  الوصيييييييييييية، ففيه الوجًا   ف  ت (3)ال؛يييييييييييفةبتل  

 .(4)، واملذهب األولالسابقا : يف أ  اال ت ار بيوم املوت أو الوصية
وإ  كيا  ليه أرقيا ، في     ينو وعينياه أ  ياه الوارث ويا ميييييييييييييييا  ونًم، ون سييييييييييييييليم 

اخلنفى يف ، وكذا (5)ووعيب، ك ري وصيييييييغري، ذكر وأتفى، وسيييييييلم وكافر، تفيس و سييييييييس
. وإ    يكن له  ن  الوصييييييييية واملوت إال رقيق واح  صييييييييح  يف األصيييييييي ، (6)األصيييييييي 

. ولو كيا  ليه أرقيا  (7)ويتعني ذلي  الواحي ، وفري الوجًيا  فيميا إذا قيال: ون قياليكي

 
 ألصل: أح . واملف   هو ال؛واو.يف ا (1)
 وا بني املعقوفني ساقط ون  . (2)
ألته أحال الوصية إ  وع ومت فما أوصى به وع وم  ن  العق  و ن  تفوذ حكم العق . اتظر:    (3)

، التتمة:  2/866، الشييييياول: القرا  إ  قسيييييم ال؛ييييي قات/2/253، املًذو: 8/230)احلاوي: 
 (.379، االتت؛ار: القرا  إ  النكاب/8/248، ال يا :  11/158، هناية امل لب:  521الوصااي/

فا  قلنا اال ت ار بيوم الوصيييييية ب ل ، وا  قلنا اال ت ار بيوم املوت صيييييح . اتظر: )احلاوي:  (4)
، روضييييييييية ال ال ني: 7/84، الشيييييييييرب الك ري:  5/87، التًذيب: 522، التتمة: الوصيييييييييااي/8/230
 .264بيوم الوصية أم بيوم املوت صفحة:  (. وق  تق و  وسألة هل اال ت ار6/163

  ،8/230، احلييياوي: 4/94أل  كيييل واحييي  ونًم ين لق  لييييه اسييييييييييييييم الرقيق. اتظر: )األم:  (5)
 (.516، التتمة: الوصااي/2/865، الشاول: القرا  إ  قسم ال؛ قات/2/353املًذو: 

لوقوع االسييييييييييييييم  ليييهت فيي تييه إوييا ذكر أو أتفى. والوجييه الفيياين  يي م اجلواه خلروجييه  ن العرف،  (6)
، التتميييية:  8/230فيييياطالق االسييييييييييييييم جمييييل  لى املعًود، واخلنفى غري وعًود. اتظر: )احليييياوي: 

، روضيييييييييييييية  7/84، الشييييييييييييييرب الك ري: 8/249، ال ييا : 11/157، هنيايية امل ليب 518الوصييييييييييييييااي/
(.. وامليذهيب أ  اسييييييييييييييم الرقيق يتنياول اخلنفى. اتظر:  12/226ايية الن ييه: ، كفي 6/163ال يال ني: 

 (.6/72، هناية احملتاي:  7/46)حتفة احملتاي:  
، الشيييييرب الك ري: 5/87، التًذيب: 11/159، هناية امل لب: 522اتظر: )التتمة: الوصيييييااي/ (7)

]ت: مي ييا   يي  ، امل لييب العييا : 12/227، كفيياييية الن يييه: 6/163، روضيييييييييييييييية ال ييال ني: 7/84
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يوم الوصييييييييييييييييية وحيي ث ه رو  فًييل يتعني األولو  للوصييييييييييييييييية أو يعمًم واحلييادثني؟ فيييه 
. ولو أ  يياه الوارث   يي اهت (2)فوه أ  يع ى ون غري أرقييائييه. وال (1)وجًييا   /و 48]

فقال: أراد املوصيييييييي غري هذا،   تسيييييييمذ د واه حي يعني الع   املراد، وحينئذ امل؛ييييييي ق 
 .(3)الوارث بيمينه  لى تفي العلم أبته أراده

وإ  أوجب   (4)الفاتية: إذا وات أرقاؤه أو  تقوا أو قتلوا ق ل ووته ب ل  الوصييييييية
ولو أ تقًم إال  ،(5)القتل ضيماانه يف األصي ، وقيل: ال ت  ل، ويع يه الوارث قيمة أقلًم

 .(6)واح اه تعني ال اقي

 
 الرافعي والنووي صحة الوصية وت فذ إليه ذل  الواح .ذكر  (. واملذهب كما177-176الرمحن /

بنا ه  لى أ  اال ت ار بيوم املوت أو بيوم الوصييةت ف   قلنا اال ت ار بيوم الوصيية تعني األولو ،   (1)
تفادهم بع  االي؛يييييييا . اتظر:  وإ  قلنا اال ت ار بيوم املوت فللوارث أ  يسيييييييلم رأسييييييياه ون الذين اسييييييي 

، روضيييييييييييية ال ال ني: 7/84، الشييييييييييييرب الك ري: 11/159، هناية امل لب: 523)التتمة: الوصييييييييييييااي/
(. واملذهب 178-177، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /12/226، كفاية الن يه:6/163

 (.6/73احملتاي:   ، هناية7/47أ  هلم أ  يع وه قا جت د بع  الوصية. اتظر: )حتفة احملتاي: 
أل  حقه غري وتعني، وامل؛ييييياحلة  ن ألته  ني الوصيييييية يف رقيقه، حي لو برضيييييى املوصيييييى لهت  (2)

، الشييييييييييرب  8/247، ال يا : 517، التتمة: الوصييييييييييااي/8/230. اتظر: )احلاوي: اجملًول غري جائزة
 (.183/، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن 6/163، روضة ال ال ني: 7/84الك ري: 

 (.11/160اتظر: )هناية امل لب:  (3)
أل  حيياليية املوت هي وقيي  تفوذ الوصييييييييييييييييية، وليس لييه رقيق يف تليي  احليياليية. اتظر: )احليياوي:  (4)

، التتمييية:  2/865، الشيييييييييييييييياويييل: القرا  إ  قسييييييييييييييم ال؛يييييييييييييييي قيييات/2/353، املًيييذو: 8/231
الشييييييييييرب الك ري:  ، 8/247، ال يا : 5/86، التًذيب: 11/161، هناية امل لب: 519الوصييييييييييااي/

 (.3/49، أسىن امل الب: 6/163، روضة ال ال ني 7/84
،  11/161، هناية امل لب: 8/232أل  القيمة ب ل ونًم ف؛ار كوجودهم. اتظر: )احلاوي:   (5)

،  7/47(. واملييذهييب أهنييا ت  ييل. اتظر: )حتفيية احملتيياي: 12/226، كفيياييية الن يييه: 8/248ال يييا : 
 (.6/73تاي:  ، هناية احمل4/93وغين احملتاي: 

إ  غريه،  لوصيةوال  يار للورثة يف الع ول ابوكذل  لو واتوا إال واح اه تعنيت لتعذر التسليم،    (6)
، الشييييييييرب  5/86، التًذيب: 520، التممة: الوصييييييييااي/8/232. اتظر: )احلاوي:  لتعيينًا يف رقيقه
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وضيييمناه اتتقل حق املوصيييى له   وق ل التعيني قتاله   وبعد القبولوإ  قتلوا بع  ووته  
، وكذا لو (1)إ  القيمةت في؛ييييرف الوارث إليه قيمة أح هم، سييييوا  قتلًم الوارث أو غريه

وإ  وييياتوا يف هيييذه احليييالييية فعني ليييه الوارث . (2)وييياتوا يف يييي ه بعييي  أ  فر  يف حفظًم
 .(3)أح هم لزوه تكفينه ودفنه

فقييي  أطلق تيييا ييية القول أبتيييه يع ى قيمييية  وقب   ل القبولوإ  قتلوا بعييي  املوت 
، وصرب القاضي والفوراين (5)، واستشكله ااوام  لى القول أبته ميل  ابلق ول(4)أح هم

 
 (.6/163، روضة ال ال ني: 7/84الك ري: 

، روضة 7/84، الشرب الك ري:8/248، ال يا :  2/353، املًذو:  8/232اتظر: )احلاوي:    (1)
 (.2/865(. وقال ابن ال؛ اق: "يع ى قيمة أقلًم. )الشاول: 6/1631ال ال ني: 

أي إذا واتوا وهم يف ي  الوارث وق  فر  يف حفظًمت ف ته ال ت  ل الوصييييية ويع يه قيمة أح    (2)
 (.8/247، ال يا : 2/865اول: القرا  إ  قسم ال؛ قات/الع ي . اتظر: )الش

أي إذا وياتوا بعي  ووت املوصييييييييييييييي وبعي  ق ول املوصييييييييييييييى ليه وبعي  التعيني يكو  التتًيز  لى  (3)
 (.6/164، روضة ال ال ني: 7/84املوصى له. اتظر: )الشرب الك ري: 

ق ل الق ول فق  ب ل   قال ابن الرفعة: "لو كا  القتل بع  ووت املوصيييييييييي غري وضيييييييييمنت ف   كا  
الوصييية، وإ  كا  بع  الق ول فق  فات املوصييى به  لى ول  املوصييى له، حي فب تكفينه ودفنه  

 (.182إذا  ني له". امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /
(، واملاوردي يف 2/865فممن أطلق: ابن ال؛ييي اق يف الشييياول: )القرا  إ  قسيييم ال؛ييي قات/ (4)

 (.8/248(، والعمراين يف ال يا : )2/353(، والشيا أبو إسحق يف املًذو: )8/232احلاوي: )
يف أ    و لى الناظر أتول يف هذات ف   األقوال خمتلفةحيث قال بع وا ذكر احلكم السيييييابق: "   (5)

املل  يف املوصيى به وي ج؛يل للموصيى له؟ ففي قول ج؛يل املل  بنفس ووت املوصيي، ويسيتقر  
ف   ق ل، ت ينا اسيييتناد املل  إ  ووت املوصيييي، وإ  رد  ، يق  األور  لى الق ول  ويف قول ابلق ول.

 أصاله. املوصى له الوصية، ت ينا اتتفا  املل  
 ويف أصيييل املسيييألة قول اثلث، وهو أ  املل  ج؛يييل للموصيييى له ابلق ول، فعلى هذا يقذ ق وله بع 

ود املل   لى قيمة     ابت ا ، ولكن ونًم، فق  يشيييكل ور  فوات رقاو املمالي ، والوصيييية بواح  
أطلق األصيييحاو وا حكيته، واملمكن ونه أان وإ  حكمنا أب  املل  ج؛يييل ابلق ول، فللموصيييى له 

 (.11/162)هناية امل لب:  ."حق يف املوصى به ق ل الق ول
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. ( 2)، وقال املتو  والرافعي: إ  قلنا ميل  ابلق ول ب ل  الوصيييييييييييييية(1)به  لى هذا القول
ّ وهيذا كليه تفريذ  لى املشييييييييييييييًور: أهنم إذا قتلوا ق يل  ووتيه ب لي ، أويا إذا قلنيا ال ت  يل مث 

 .(3)فًنا أو 
وإ  وات واح  ونًم أو قتل بع  ووت املوصييييييي وق ول املوصييييييى له كا  للوارث 
تعيينه للوصييييييييية، فعلى املوصييييييييى له جتًيزه، والقيمة له يف القتل. وكذا إذا كا  بني املوت 

ابلق ول فلييه واحيي  ون  (4)إ  قلنييا ميليي  ابملوت أو ابلتوق ، وإ  قلنييا ]ميليي   والق ول
. ولو قتلوا كلًم إال واحيي اه فًييل يتعني؟ أو للوارث تعيني واحيي  ون املقتولني؟ (5)ال يياقني

 .(6)فيه وجًا 
 فروع

له رقيق ون  ي    ِ ميييييييييييْ أ  األول: لو قال: أ  وه رقيقاه ون وا ، ف     يكن له رقيق 
، وفيه وجه: أته يتعني (7)واله، وإ  كا  فله أ  يع يه واح اه ونًم وأ  يشييي ي له واح اه 

 
حيث صيييرحا أبته ي ع ى قيمة أح هم سيييوا  قلنا: ميل  ابملوت أو ابلق ول. اتظر يف النقل  ن  (1)

(. واتظر  12/229، كفاية الن يه:  180القاضييييي حسييييني: )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /
 /و(.210/ل1قول الفوراين: )ااابتة: 

، روضيييييية  5/87واتظر: )التًذيب: (. 7/84، الشييييييرب الك ري: 520اتظر: )التتمة: الوصييييييااي/ (2)
 (.6/163ال ال ني: 

 .432، 410وق  تق م صفحة  (3)
 قط ون  .اسوا بني املعقوفني  (4)
،  3/49، أسيييييييىن امل الب: 164-6/163، روضييييييية ال ال ني: 7/84اتظر: )الشيييييييرب الك ري:   (5)

 (.4/93وغين احملتاي: 
(. وال عض جزم أبته يتعني تسيييييييليم ال اقي  11/163، هناية امل لب: 8/232اتظر: )احلاوي:  (6)

ًيا وذ القي رة  دو  قيمية واحي  ون املقتولنيت أل  الوصيييييييييييييييية تعلقي  ابلرق ية، فليس للورثية العي ول  ن
التًذيب: ، 521، التتمة: الوصيييااي/2/866لشييياول: القرا  إ  قسيييم ال؛ييي قات/ ليًا. اتظر: )ا

(. واملذهب أته يتعني، فليس للوارث إوسييييييييييياكه  7/84، الشيييييييييييرب الك ري: 8/248، ال يا : 5/86
 (.6/73، هناية احملتاي: 4/93، وغين احملتاي: 7/47ودفذ قيمة وقتول. )اتظر: حتفة احملتاي: 

،  8/248، ال يييا : 5/87، التًييذيييب: 11/164هنيياييية امل لييب: ، 8/230اتظر: )احليياوي:  (7)
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اميييييي وا له قلوكاه فكما تق م يف قوله اميييييي وا له ميييييياةت فيكو  يف   :. وإ  قال(1)يف أرقائه
الوصيييييييييية . ولو قال أ  وه    اه و  يقل ون وا  ففي صيييييييييحة  (2)فميييييييييرا  املعيب اخلال

 .(3)الوجًا  املتق وا  يف تظريه يف الشاة
، (4)الفاين: لو قال: أ  وه    اه،   يعط أوة وال  نفى وشيكاله، وكذا يف  كسيه

. ولو قال: أ  وه رقيقاه يقاتل أو   وه (5)ويف اخلنفى الواضييييييي  احلال الوجًا  املتق وا 
يف السييييفرت فكقوله    اه، ولو قال: يسييييتمتذ به أو جضيييين ول هت فكقوله أوة. ولو قال: 

وال صييييييغرياه، ووقتضيييييياه أته لو قال  ادواه   (6)ه ِوناه   وهت فكما لو أطلق، لكن ال يع ى 
 .(7)فوه أ  يع ى الذكر واألتفى

الفياليث: قيال يف األم: "إذا قيال: ليه غالوي احل شييييييييييييييي، و.ياه اب.يه، و  يكن ليه 
    ون ذل  اجلنس يسييمى بذل  االسييمت كا  غري جائز، فلو هاده صييفة وكا  له     

 
 (.12/227، كفاية الن يه:  6/164، روضة ال ال ني: 85-7/84رب الك ري:  الش
هيذا غري وعتي   أتيه يتعني ون املوجودين. و  إ  ورأيي  يف بعض الت؛يييييييييييييياتي  روزاه  قيال ااويام: " (1)

 (.11/164)هناية امل لب:  ."به، وال س يل إ     وفله ون املذهب
 .423تق م صفحة:  (2)
، الشييييييييييرب  5/87، التًذيب: 523واتظر: )التتمة: الوصييييييييييااي/ .424-423تق م صييييييييييفحة:  (3)

 (.  6/164روضة ال ال ني: 6، 7/85الك ري: 
، روضيييييييييييييييية ال ييال ني: 7/85، الشييييييييييييييرب الك ري: 5/87، التًييذيييب:8/230اتظر: )احليياوي:  (4)

 (.3/49، أسىن امل الب: 6/164
 .  431تق م صفحة:  (5)
وأهون  .  ييل قواهعأو ت أ ضيييييييييييييييائيه ي ْ م  بعض  هوه ِون الرجيل  يزو ن ه وياتية، و الز ِون: ويأ وذ ون  (6)

. اتظر: )العني: العليية، وطيياليي   لتييه هويياتييه يف اوتيي   ين: الييذ وِ والز   الشييييييييييييييي : طييال  ليييه الزوييا .
 (.1/184، النظم املستعذو: 13/159، هتذيب اللغة: 2/828، تًرة اللغة: 7/375

، التًذيب: 8/230يه. اتظر: )احلاوي:  لو كا  يف كالوه وا ي ل  لى وراده محل  الوصية  ل  (7)
 (.3/49 الب:  ، أسىن امل6/164، روضة ال ال ني:  7/85، الشرب الك ري:  5/87
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: "أ اف أ  (2). قال الربيذ(1)جائزاه"ون ذل  اجلنس يسييييمى اب.ه  ال  ال؛ييييفة كا   
يكو  غل اه ون الكاتبت ف هنا   تقرأ  لى الشييييييييييييافعي و  تسييييييييييييمذ ونه، و ن ي: أته ال 

اب.ه وتسييي ه إ  جنسيييه، أي أب  قال سيييا    .اه، قال الشيييافعي: "وإ  كا   (3)فعل له"
ًيادة  احل شييييييييييييييي، وكيا  ليه   ي ا  كيذلي  و  يعني أو الت ست فقوال : أحي مهيا: أ  الشيييييييييييييي

 ني الع ييي ، والفييياين: أهنيييا جيييائزة يف أحييي  الع ييي ين، و لى هيييذا  (4) يف تواابطليييةت إذ   ]
وا، والفاين: أته فوجًا : أميييييييًرمها: أهنما ووقوفا  بني الورثة واملوصيييييييى له حي ي؛ييييييي لح

 .(5)"يرجذ إ  بيا  الوارث 
الفييالفيية: لو قييال: أ تقوا  ين   يي اهت فييأظًر الوجًني: أتييه فزئ إ تيياق أي   يي  

، و لى هيذا ففي (6)كيا  ولو كيا  وعي ياه أو كيافراه، والفياين: أتيه يتعني ويا فزئ يف الكفيارة
ًيا  ، ورتيب املياوردي الوجًني  لى الوجًني يف أ  النيذر ينزل  لى (7)إ تياق اخلنفى وج

 
 (.4/112األم: ) (1)
لوال ، املؤذ  امل؛ييييييري، صيييييياحب  هو: الربيذ بن سييييييليما  بن     اجل ار، أبو حمم ، املرادي اب (2)

ااوام الشييييييافعيت وهو الذي روى أكفر كت ه، وقال الشييييييافعي يف حقه: الربيذ راوي ، وهو ه ر ون 
،  1/277السييييييلوك يف ط قات العلما  وامللوك: ه. )اتظر:  270روى  ن الشييييييافعي مب؛يييييير، تويف: 

 (.134ط قات الشافعيني:  
 (.4/112األم: ) (3)
   كذا يف النسفتني ويف األم. ولعل ال؛واو: ي ينوا.  (4)
(. وقولييه: "فيييه قوال ...إن" ون كالم الربيذ، لكنييه   يييذكر الوجييه الفيياين: اتييه  4/112األم: ) (5)

،  12/231، كفاية الن يه:  8/43، لر املذهب: 8/231حلاوي:  يرجذ إ  بيا  الوارث. واتظر: )ا
 (.188-187امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

، روضييييييييييية ال ال ني: 7/85، الشيييييييييييرب الك ري: 4/441، الوسييييييييييييط: 8/242اتظر: )احلاوي:  (6)
، أسييييييييييييييىن 192-191، امل ليب العيا : ]ت: مي يا   ي  الرمحن /12/224، كفيايية الن ييه: 6/165
، وغين  7/46(. واملذهب أته ي؛ييييييييييي  وا يقذ  ليه االسيييييييييييم. اتظر: )حتفة احملتاي: 3/49مل الب: ا

 (.6/73، هناية احملتاي:  4/92احملتاي: 
ف   قلنا وا يقذ  ليه االسيييييييييييييم جاه، وإ  قلنا ال ي؛ييييييييييييي  إال وا فزئ يف الكفارة   فز ا تاق  (7)

 (.6/274، النتم الوهاي: 12/224، كفاية الن يه:  8/242اخلناثى. واتظر: )احلاوي:  
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. وللوصيييييييييييييي أ  يعتق أاب (1)جائز الشيييييييييييييرع فيتزئ هنا، أو  لى واج ه ففي هذا وجًا 
 . (2)تفسه، سوا  كا  العتق واج اه أو ت و اه 

ولو أوصيى أب  يشي ى بفلفه     ويعتق  نه، ففعل الوارث أو الوصيي ذل ، مث ظًر     
 ليه دين وسييييييييتغرقت ف   كا  الشييييييييرا  بعني ال كة ب ل الشييييييييرا  والعتق، و رجه الرافعي 

فيي   قلنييا أتييه كتعلق أرش اجلنيياييية جييا  فيييه  ت لى اخلالف يف كيفييية تعلق اليي ين ابل كيية
إ    يسيييم املوصيييي، ويرد   /أ49]بفمن يف الذوة وقذ الشيييرا  له   وإ  امييي اه .(3)القوال 

. وقييال امليياوردي والروايين: يقذ (4)الفمن وال يرجذ بييه  لى أحيي ، ويقذ العتق  ن املييي 
ويف هييذا تظرت ملييا تقيي م يف ) .(6)، وغّلط الروايين القييائييل خبالفييه(5)العتق  ن املشيييييييييييييي ي

هبذا، فامييي ى يف الذوة   ي؛ييي  ووقتضييياه أال ي؛ييي  الشيييرا ، أته لو قال امييي    (7)الوكالة
فلنفر  املسيييألة فيما إذا قال امييي  ون ثلفي. وال فرق بني أ  ي لب رو ال ين دينه أو 

ي      وأ تق  .(8)(ي ئ ونه بع  الشرا ، لكن إذا أبرأ و  يقذ  تق ام  

 
ويف جواه  تق ون ال فزئ يف الكفارة ون الك ار، والزوىن وجًا : خترجا ون ا تالف   فقال: "  (1) 

أح مها: يلزم، فعلى هذا، ال فزئه إال  القولني يف تذر اهل ي، هل يلزم فيه وا فوه يف األضاحي؟
زم: وفوه أ  يً ي كل وال، فعلى هذا فزئه  تق ون هي سليمة ون العيوو املضرة. والفاين: ال يل

 (.8/242)احلاوي:    ." تق الكافرة، واملؤونة
اتظر:   ولو امييييييييي ى أاب املوصيييييييييي فأ تقه: ف   كا   ن واجب   فزئ وإ  كا  ت و ا: أجزأ. (2)

 (.6/274، النتم الوهاي: 12/224، كفاية الن يه:  8/27، لر املذهب: 8/212)احلاوي: 
 (.7/85اتظر: )الشرب الك ري:  (3)
، ال يا : 11/83، هناية امل لب: 2/884اتظر: )الشيييييييييياول: القرا  إ  قسييييييييييم ال؛يييييييييي قات/ (4)

، امل ليب العيا : ]ت: مي يا   ي  6/165، روضييييييييييييييية ال يال ني: 7/85، الشييييييييييييييرب الك ري: 8/250
 (.3/49، أسىن امل الب: 196-195الرمحن /

 (.8/53هب: ، لر املذ 8/242اتظر: )احلاوي:   (5)
، امل لييب العييا :  12/225  أجيي ه يف لر املييذهييب. واتظر النقييل  نييه يف: )كفيياييية الن يييه:  (6)

 (.196]ت: مي ا     الرمحن /
 /أ، تسفة وتح  طوبق وسراي.177اتظر: اجلز  الرابذ ون املف و ، لوحة:  (7)
وا بني القوسييييني يظًر أ  امل؛يييين  تقله  ن ابن الرفعة بت؛ييييرف، حيث قال ابن الرفعة بع ه:   (8)
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رقيياابه وأ تقوات فييأقييل الرقيياو الرابعيية: قييال: أ تقوا  ين رقيياابه، أو اميييييييييييييي وا بفلفي 
 ، في   و  الفليث بشييييييييييييييرا  ثالثية فيأكفر فعيل، وفيب مييييييييييييييرا  األ   واألورع و(1)ثالثية

. قال الشيييييييييافعي: "واالسيييييييييتكفار وذ االسييييييييي  اص أو  ون االسيييييييييتقالل وذ (2)املك ود
وال  .فا تاق سيييييي ذ قليلة القيمة أو  ون إ تاق مخس كقيمة السيييييي ذ ،(3) "االسييييييتيعاو ]

الرق ة  (4) الوصييييييي]فوه صييييييرف الفلث إ  أقل ون ثالثة، ف   صييييييرفه إ  اثنني ضييييييمن 
فيه  الف   (5)و أقل وا يؤ ذ به رق ة؟الفالفة، وهل يضييييمن ثلث وا يتق ر فيه الوصييييية أ

، وكا  ين غي أال ي؛ييي  (6)كاخلالف فيما إذا صيييرف ت؛ييييب صييين  ون الزكاة إ  اثنني
 .(7)مرا  االثنني

 
"وكيل ذلي    أره ونقواله، فلينظر فييه املتيأويل. وهللا أ لم". ويف كالويه هايدة تف؛ييييييييييييييييل وتوضييييييييييييييي   

 (.198-197مل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /فلرياجذ. اتظر: )ا
، ال ييييا : 11/181، هنيييايييية امل ليييب: 497، التتمييية: الوصيييييييييييييييييااي/8/440اتظر: )احلييياوي:  (1)

 (.7/85، الشرب الك ري:  8/250
فليفل؛يييييييييييييه ون  ال فب بل يسيييييييييييييتحب. فأوا األورع أل  الورع وق م يف ال ين، وأوا املك ود (2)

 (.495، التتمة: الوصااي/2/884التعب والضر. اتظر: )الشاول: القرا  إ  قسم ال؛ قات/
واملك ود: ون الك ّ ، وهو الشيييي ة يف العمل وطلب الكسييييب، وك دت الشييييي  أتع ته. وهو املتعب 

، احملكم:  5/125، وقييييياييس اللغييييية: 2/530، ال؛ييييييييييييييحييييياب: 5/273املغلوو. اتظر: )العني: 
 (.3/378لسا  العرو: ، 6/646

 (.4/98هكذا يف النسفتني، والذي يف األم: االستغال . اتظر: )األم:  (3)
 يف النسفتني: الوصية. واملف   هو ال؛واو. (4)
، هناية 882-2/881، الشيييييييييياول: القرا  إ  قسييييييييييم ال؛يييييييييي قات/8/241اتظر: )احلاوي:  (5)

، امل لب العا : 166-6/165 ، روضييييييييية ال ال ني:7/86، الشيييييييييرب الك ري:  11/180امل لب: 
 (.4/98(. وأمار الشافعي يف األم أته يضمن الفلث. اتظر: )األم: 219]ت: مي ا     الرمحن /

 (.6/73، هناية احملتاي:  7/47واملذهب: أته يضمنًا أبقل وا ف  به رق ة. اتظر: )حتفة احملتاي:  
 (.6/166، روضة ال ال ني:7/86ذكر هذا التفريهل الرافعي والنووي. اتظر: )الشرب الك ري: (6)
قال ابن الرفعة: "و ن ي يف أصيييييل املسيييييألة إميييييكالت ف ته إذا كا  ااذ  ين؛يييييرف  ن  الق رة   (7)

 لى مييييرا  أقل اجلمذ، ف ذا اميييي ى ابملوصييييى به أقل ون ذل  فًو غري وا أ ذ  له فيه، وحينئذ يقذ 
لنظر يف أ  العق  وج   لى غري الفلث أو يف الذوة؟ وهل تقول ال فوه للوصييييييييييي أ  يشيييييييييي ي وا ا
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وإ  كا  ال يفي إال ابثنني اميييييييييييي ينا وأ تقنا، وإ  و  هبما وب عض اثلث فأظًر 
اثلث، وتشييييي ي رق تني تفيسيييييتني تسيييييتغرق قيمتًما  (1)ميييييقصالوجًني: أان ال تشييييي ي  

الفلث، ف   فضيييل  ن أتفس رق تني وج انمها ميييي  ب ل  الوصيييية فيه ورد  لى الورثة، 
ون اثلث  مييييقصى     شييييْ ولو اميييي ى مييييق؛يييياه و تقه   يقذ  ن الوصييييية، واثتيًما: أته ي  

الوصيية يف ال اقي، وقيل: يوق  إ  أ  يوج  ا  وب ل  تتفيسي   يمي   أ  ويعتق، ف   تعذر 
به   ىشيييييي   ني، وأوكن أ  ي  ت، وقيل: يت؛يييييي ق  نه به. وإ    يزد  لى مثن تفيسيييييي مييييييقص

، وقال القاضيييييييييي: (2)تفيسيييييييييتا  أو  سييييييييييسيييييييييتا  وبعض اثلفة فأيًما يفعل؟ فيه وجًا 

 
يقي ر  لييه ون الرقياو إال يف  قي  واحي ، أو فوه أ  يفرد كيل بعقي ؟ واألميييييييييييييي يه الفياين. في   كيا   

ور األول اجته وا ذكرانه ون السيييؤال وقوي، وإ  كا  الفاينت ف   وقذ ميييرا  الع  ين بعق  واح  فاأل
كما سل ، وإ  وقذ بعق ين، تظران يف األولت ف   كا  بفمن ميكن أ  يش ى ابلفاين بع ه    ا  
صيييييي  األول، ويؤ ذ الكالم للفاين، وإ  كا  بفمن ال ميكن أ  يشيييييي ى مبا بقي بع ه    ين اتتقل  

ابلفلث ثالثة   الكالم للشييرا  األول. وق  أطلق املتو  القول أبته إذا اميي ى ابلفلث    ين وهو ف  
 (.220-219ال فوهت فيكو   ني وا ذكرانه". )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

،  8/245الشيييييييييقص: ال ائفة ون الشيييييييييي ، وأصيييييييييله اجلز  والن؛ييييييييييب. اتظر: )هتذيب اللغة:  (1)
، حترير ألفياظ التن ييه:  1/252، النظم املسييييييييييييييتعيذو: 509، جمميل اللغية: 3/1043ال؛ييييييييييييييحياب: 

الشقص والشقيص: الن؛يب يف العني املش كة   (. قال ابن األثري: "1/319اب املنري:  ، امل؛ 213
 (.2/490". )النًاية يف غريب احل يث واألثر:  ون كل مي 

، التعليقة 242-8/241، احلاوي: 4/98اتظر هذه االتف؛ييييييييييييييالت أو بعضيييييييييييييًا يف: )األم:  (2)
،  183-11/181هناية امل لب:  ،498-497، التتمة: الوصييييااي/213-212الك ى: الوصييييااي/

، امل لب العا : ]ت: 6/166، روضيييية ال ال ني: 7/86، الشييييرب الك ري:  251-8/250ال يا : 
 (.218-203مي ا     الرمحن / 

وذ رق تنيت أل  ذل  ال يسيمى رقااب بل يشي ى   اه ال يشي ى ميق؛ي أته  إ   تز ثلفه  نًن  واملذهب 
، ون املوصيييييييى به  ن أتفس رق ة أو رق تني ميييييييي  فللورثةف   فضيييييييل . تفيسييييييية أو تفيسيييييييتا  ابلفلث

. اتظر:   لى األوجهت ألته ال يسيمى رق ة  وإ  كا  ابقيه حراه  وال يشي ى ميقص  ،وت  ل الوصيية فيه
 (.74-6/73، هناية احملتاي:  7/48)حتفة احملتاي:  
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إ  الرقياو فال  الع يي ، فيأويا إذا قيال"اخلالف فيميا إذا قيال اصييييييييييييييرفوا ثليث ويا  إ   تق 
 . (2)، وكالم غريه يقتضي  الفه(1)"مقصيش ى ابلفاضل 

. ولو قال: (3)ولو قال: اصييييييييرفوا ثلفي إ  العتق اميييييييي ينا الشييييييييقص ق عاه و تقناه
 ري     اميييييييييي وا    اه أبل  وأ تقوه، فلم  ري األل  ون ثلفه وأوكن أ  يشيييييييييي ى مبا 

 .(4)وأ تق ام ي
 فرع

لو قال: استف ووا ساملاه بع  وويت سنة، وأ  وه لفال  بع ها، أو قال أ تقوه ص ، وال 
 .(6)بع ها (5)يقوم  ليًم   وة السنةت الستعماهلم ولكًم، ويقوم ] ليًم 

 وفيه أطراف: الفصل الثان: فيما يتعلق ابملوصى له، 
 يف الوصية للحمل اب ت ار الع د والذكورة واألتوثة، وفيه وسائل:  األول:

األو : قال: أ  وا محل فالتة كذا، فأت  بول  كات  الوصييييييييييييييية له ذكراه كا  أو 
أتفى، ولو أت  بول ين فأكفر صيييييرف املوصيييييى به إليًما ابلسيييييوية سيييييوا  كاان ذكرين، أو 

 
 (.217  الرمحن /اتظر النقل  نه يف: )امل لب العا : ]ت: مي ا    (1)
قال ابن الرفعة بع  تقله كالم القاضييييي السييييابق: "ولكن األقوى وا اقتضيييياه كالم األصييييحاو،   (2)

 (.217وسواه  يال". )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /
ًيذييب:  (3) ، التي رييب:  6/166، روضيييييييييييييية ال يال ني: 7/86، الشييييييييييييييرب الك ري: 5/76اتظر: )الت

 (.3/50، أسىن امل الب: 2/349
، روضيييييية ال ال ني: 7/86، الشييييييرب الك ري: 499، التتمة: الوصييييييااي/8/242اتظر: )احلاوي:  (4)

 (.3/50، أسىن امل الب: 6/166
  هايدة ون  .وا بني املعقوفني  (5)
، النتم 12/189، كفيييايييية الن ييييه: 8/45، لر امليييذهيييب: 233-8/232اتظر: )احلييياوي:  (6)

 (.6/303الوهاي: 
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. ولو وضييييع  حياه وويتاه (1)مبقتضيييياه أتفيني، أو خمتلفني إال أ  ي؛ييييرب ابلتفضيييييل فيعمل
 .(2)فأظًر الوجًني: أ  الكل للحي، والفاين: أ  ت؛فه للوارث 

ًيا غالوياه فيأ  وه كيذا، وإ  كيا  أتفى فيأ  وهيا كيذا أو  الفياتيية: قيال: إ  كيا  محل
ًيا كيذات في   ولي ت غالوياه أو جياريية فعلى ويا ذكر، وإ  ولي هتميا فال مييييييييييييييي  لواحي   فل

ول ت غالوني فوجًا : أظًرمها: أته ال مييييي  لواح  ونًما، واثتيًما: أته ونًما، وإ   
ًيا (3)يقسييييييييييييييم بينًميا ًيا ابنياه فليه كيذا، وإ  كيا  بنتياه فل ، و يال  ويا لو قيال: إ  كيا  محل

، قال النووي: (4)كذا فول ت ابنني فال ميييييييييييي  هلما. قال الرافعي: "والقيا  التسيييييييييييوية"
 صححناها ففي كيفية القسمة األوجه الفالثة اآلتية يف الفالفة.، وإذا (5)"الفرق واض "

الفيييالفييية: قيييال: إ  كيييا  يف ب نًيييا غالم فيييأ  وه كيييذا، فولييي ت غالوييياه وجيييارييييةت 
ًيا كيذا فولي هتميا. وإ   ًيا جياريية فل اسييييييييييييييتحق الغالم الكيل، وكيذا لو قيال إ  كيا  يف ب ن

وقييييل -ا فيييأوجيييه ولييي ت غالوني فيييأظًر الوجًني: أ  الوصيييييييييييييييييية ال ت  يييل، و لى هيييذ
أميييييييي ًًا: أ  الوارث ي؛ييييييييرفه إ  أيًما مييييييييا ، وليس له التشييييييييري  بينًما، : -(6)أقوال

 
، التتمية:  2/850، الشيييييييييييييياويل: 176، التعليقية الك ى: الوصييييييييييييييااي/8/216اتظر: )احلياوي: (1) 

 (.6/167، روضة ال ال ني: 7/87، الشرب الك ري: 8/165، ال يا : 422الوصااي/
،  11/117صييييييييييييييي، والين؛يييييييييييييي  اآل ير ليليحيي. اتيظير: )هنيييييييايييييييية املي يليييييييب: أي ليوارث امليو  (2)

، امل لب العا : ]ت: مي ا  6/167، روضيييييية ال ال ني: 7/78، الشييييييرب الك ري:  4/444الوسيييييييط:
(. واملييذهييب أ  تيذ املوصييييييييييييييى بييه للحيت أل  املييي  كيياملعيي وم. اتظر: )حتفيية  224  يي  الرمحن /

 (.6/74، هناية احملتاي:  7/49احملتاي: 
، روضييية 88-7/87، الشيييرب الك ري: 8/166، ال يا : 423-422تظر: )التتمة: الوصيييااي/ا (3)

(. واملذهب أته يقسييييييييييييم بينًما. اتظر: )حتفة احملتاي:  3/50، أسييييييييييييىن امل الب: 6/167ال ال ني: 
 (.6/75، هناية احملتاي: 7/49

 (.7/88الشرب الك ري: ) (4)
الفاتيةت أل  الذكر واألتفى اسيييم جنس فيقذ  لى  "فيقسيييم بني الغالوني يف ال؛يييورة األو  دو   (5)

 (.6/167الواح  والع د، خبالف االبن وال ن . )روضة ال ال ني: 
ذكر املاوردي أهنا أوجه حكاها ابن سريهل، وأوا ااوام فق  حكاها  ن رواية صاحب التقريب   (6)

،  118-11/117لييب: ، هنيياييية امل 8/216أقوااله وت عييه الغزا  يف ال سيييييييييييييييط. اتظر: )احليياوي: 
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، واآل را  (1)والفاين: أته يوهع بينًما، والفالث: أته يوق  بينًما إ  أ  ي لغا وي؛ لحا
، ووفًوم (2)كييالوجًني فيمييا إذا أسييييييييييييييلم كييافر  لى أكفر ون أربذ ووييات ق ييل اال تيييار

، لكن ق  ذكروا يف وسيييييألة ااسيييييالم أته إذا كا  (3)كالوًم أته ال فوه لوليًما ال؛يييييل 
، وأقل (4) ن  اجلمًور  /و 49]فيًن سيييييفيًة ليس لوليًا ال؛يييييل   لى أقل ون الف من 

ت فين غي  لى األول أ  فوه للو  قسيمة املوصيى به بينًما  لى (5)ون الربذ  ن  الغزا 
قال: إ    و؛ييييييييلحة، و لى قول الغزا  يوق  إ  ال لوق. وكذا احلكم لوالسييييييييوا  إذا رهه  

وتظريها وا إذا أوصييييييييييييييى   ،(6)كا  يف ب نًا غالم فله أل ، وإ  كا  فيه جارية فله وائة
 . (7)ألح  الرجلني ووات ق ل ال يا ، ففي صحة الوصية وجًا ، أصحًما: املنذ

 
 (.  952ال سيط: الشفعة إ  هناية قسم ال؛ قات/

،  7/88، الشييرب الك ري:  8/166، ال يا : 82-5/81، التًذيب: 8/216اتظر: )احلاوي:  (1)
(. واملذهب: صحة 233-230، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /6/168روضة ال ال ني: 

احلمل يف واح  وإمنا ح؛ييير الوصيييية فيه، وي؛يييرفه الوارث   الوصيييية إذا ول ت غالونيت ألته   ج؛ييير
 (.6/75، هناية احملتاي: 50-7/49أو الوصي إ  ون ما  ون الغالوني. اتظر: )حتفة احملتاي:  

، امل لب  952، ال سيييييييييط: الشييييييييفعة إ  قسييييييييم ال؛يييييييي قات/11/118اتظر: )هناية امل لب:  (2)
 (.231-230العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

ي  لى القول أ  املوصيييييى به يوق  بينًما حي ي لغا وي؛ييييي لحا، فليس للو  ت؛يييييرف  لى أ (3)
 هذا الوجه، لكن  لى قول اجلمًور يف وسألة إسالم الزوي فوه لوليًما قسمته بينًما كما سيأيت.

، الشييييييييييييييرب الك ري: 9/340، ال ييييا : 12/354، هنيييايييية امل ليييب: 9/286اتظر: )احلييياوي:  (4)
 (.6/307، هناية احملتاي:  7/343، حتفة احملتاي:  7/170، روضة ال ال ني: 8/124

 (.5/151اتظر: )الوسيط:   (5)
ارية فال قال املاوردي: " الفاه لقوله: إ  كا  الذي يف ب ن  غالمت ف هنا لو ول ت غالواه وج (6)

ألته إذا قال إ  كا  الذي يف ب ن  غالم فق  جعل كو  احلمل غالوا ميرطا ميي  لواح  ونًمات 
 (.2/351(. واتظر: )املًذو:  8/216". )احلاوي: يف احلمل والوصية وعا

فلو صيييي  العق  يف هذه ال؛ييييورة  ري و؛ييييرف الوصييييية  لى األوجه الفالثة يف صييييورة احلمل.  (7)
، ال سيييييييييييييييط: الشييييييييييييييفعيية إ  قسييييييييييييييم  11/118، هنيياييية امل لييب: 425-424)التتميية: الوصيييييييييييييييااي/

، امل لب العا : ]ت: مي ا  6/168، روضييييييية ال ال ني: 7/88، الشيييييييرب الك ري: 952ال؛ييييييي قات/
وقي  ينقي ب للفقييه فرق بينًميات  ، نيِّ ووجيه التشيييييييييييييي ييه ب   ااويام: " وقيال(. 235-234  ي  الرمحن /
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ولي ت غالوياه فًو كميا لو قيال إ  كيا  يف ولو قيال إ  كياتي  حياواله بغالم أو إ  
ًيا كيذا، فولي ت ذكراه وأتفى  ًيا. ولو قيال إ  ولي ت ذكراه فليه كيذا، وإ  ولي ت أتفى فل ب ن
ًيا  يف ال؛ييييييييييييييحية، في    فلكيل ونًميا ويا جعليه ليه، وإ  ولي ت ذكرين أو أتفيني جيا  الوج
صييييييييييييييححنيياهييا جييا ت الوجوه يف كييل واحيي  ون ال؛يييييييييييييينفني، وإ  وليي ت  نفى أ  ي 

 .(1)قلاأل
 وفيه وسائل: :(2)الطرف الثان

وهو -: أمًرها  (3)األو : إذا أوصى جلرياته، ففيًم وا بني قول ووجه مخسة هرا 
: أتيه ي؛ييييييييييييييرف إ  أربعني داراه ون كيل جياتيب ون اجلواتيب األربعية. -(4)ت؛ييييييييييييييه يف األم

. الفالث: (6)ته وذهب الشييييييافعيإال  هو فيًا، وقال املاوردي   (5)احمل لاةالفاين: أهنم أهل 

 
ف   قوله: أوصييييييي  ألح كما تن؛يييييييص ونه  لى خت؛يييييييص أح مها ابالسييييييتحقاق، وحروا  الفاين، 

 ."في ع  قول االم اك يف هذه املسألة، وفرى قول تعيني الوارث، وقول الوق  بينًما
،  8/166، ال يا : 2/351، املًذو: 8/216اوي: وو ق  ال اقي حي يسييييييت ني. اتظر: )احل (1)

 (.6/168، روضة ال ال ني: 7/88الشرب الك ري:  
 ال رف الفاين ون األحكام اللفظية املتعلقة ابملوصى له. (2)
، التتميييييية: 299، التعليقيييييية الك ى: الوصيييييييييييييييييييااي/8/272يف: )احليييييياوي:  اآلرا اتظر هييييييذه  (3)

، الشيييييييييييرب 8/227، ال يا :  5/79، التًذيب: 11/318، هناية امل لب: 493-492الوصيييييييييييااي/
: ت؛رف الوصية ألربعني دارا ون كل جاتب واملذهب(. 6/168، روضة ال ال ني:  7/89الك ري:  

ون جواتب داره األربعة حيث ال والصييييييييق هلا فيما   ا أركاهنا كما هو الغالب أ  والصييييييييق أركا   
 (.6/76اية احملتاي: ، هن7/51كل دار يعم جوات ًا. اتظر: )حتفة احملتاي: 

وهييذا هو الييذي ذكره العراقيو  وييذه ييا لنييا، و  يعرفوا   (. وقييال  نييه ااوييام: "4/102األم: ) (4)
 (.11/318ه". )هناية امل لب: غري 

لا جيي  ّل  احملليية: ونزل القوم، أو املنزل الييذي جيي  ل، بييه، (5) . ح لواله: و ذ ليِي   تز ول اْلق ْوم مبحليياةون حيي 
 /4، ال؛يييييييييحاب: 3/279، هتذيب اللغة: 405، املنتفب ون كالم العرو: 3/26اتظر: )العني: 

 (.1/147، امل؛ اب املنري: 2/82، النظم املستعذو: 2/21، وقاييس اللغة: 1673
(.  7/532ذكر ذل  يف كتاو الوق  فقال: "أهنم ون تسييييي وا إ  سيييييكىن حملت ". )احلاوي:  (6)

، ون كل وأق؛يييييييييييى اجلوار بينًم أربعني داراه وقال يف كتاو الوصيييييييييييااي تعليقاه  لى قول الشيييييييييييافعي: )
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غري النافذ، الرابذ: أهنم املالصيييييقو  واملقابلو  وإ  كا  بينًما ميييييارع  (1)الز قاقأهنم أهل 
 .(2)انفذ، اخلاوس: أهنم املالصقو   اصة

ولو كا  له دارا  يسيييكنًمات ف   كا  يسيييكنًما  لى السيييوا  صيييرف إ  جريا  
، ويقسيييييييييم (3)ال ارين، وإ  كا  يسيييييييييكن يف إح امها أكفر ي؛يييييييييرف إ  جرياهنا  اصييييييييية

، وال فرق يف السييييييييييييييكا  بني املال  (4)ى   د ال ور ال   د سييييييييييييييكاهنااملوصييييييييييييييى به  ل 
 .(5)واملستأجرين

الفاتية: إذا أوصييييييييييى لقرا  القره ، صييييييييييرف إ  ون يقرأ تيذ القره  دو  ون يقرأ 
، (6)بعضيييييييه فقط، وال ي؛يييييييرف إ  ون ال جفظه ويقرأه يف امل؛يييييييح  يف أظًر الوجًني

دو   وإ    يكن حيافظياه لو وق   لى قرا  القره  أ  ي ون قرأه كليه "وقيال املياوردي: 
ون قرأ بعضيييييييييه إال أ  يقول ون قرأ قرهانه فيع ى ون قرأ ولو بعض هية، وهو ق ر وا مينذ 

 
 (.  8/272)احلاوي:   ."ون كل انحية  لو أوصى جلرياته، كا  جرياته ونتًى أربعني داراه (: "و انحية
،  5/14: طريق انفذ وغري انفذ، ضيييييييييييييق دو  السييييييييييييكة. فمذ  لى أهقة اتظر: )العني: الز قاق (1)

 (.1/254، امل؛ اب: 1/273، النظم املستعذو: 4/1491، ال؛حاب: 8/215هتذيب اللغة: 
اجلواتب ال والظاهر ون وذهب أصييييييحاو الشييييييافعي أ  اجلار هو املالصييييييق ون قال ااوام: ) (2)

غري، وهو القييا ت أل  اجليار ون اجملياورة، ووعنياهيا الظياهر املالصييييييييييييييقية، في   محلي   لى وزيي ، فال  
 (.11/318)هناية امل لب:  ."ونتًى له يوق   ن ه، فيتب االقت؛ار  لى الق ر املعلوم

، حتفية  3/51، أسييييييييييييييىن امل ياليب: 6/280، النتم الوهياي: 12/212اتظر: )كفيايية الن ييه:  (3)
 (.4/95، وغين احملتاي: 7/52احملتاي: 

، النتم 6/168مث يقسيييييييييييم وا  ص كل دار  لى   د سيييييييييييكاهنا. اتظر: )روضييييييييييية ال ال ني:  (4)
 (.7/52، حتفة احملتاي: 3/50، أسىن امل الب: 6/280الوهاي: 

 (.12/211، كفاية الن يه:  7/532اتظر: )احلاوي:   (5)
  .والوجه الفاين: ي  ل لعموم اللفظ   لى ون جفظهألته ال ي لق هذا االسيييييييييييم يف العرف إال   (6)

، الشيييييييييرب  8/228، ال يا : 5/79، التًذيب: 492، التتمة: الوصيييييييييااي/2/250اتظر: )املًذو: 
إال ون جفظ كل القره   ن ظًر  ىيع   (. واملذهب أته6/168، روضيية ال ال ني: 7/89الك ري: 

 (.6/78 ، هناية احملتاي:7/54. اتظر: )حتفة احملتاي: قلب
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، ويتعني جميئه (1)"ونه اجلنب، ولو وق   لى حفاظ القره    يعط ون حفظه مث تسيييييييييه
 هنا.

للعلما ، صيييييرف إ  العلما  بعلوم الشيييييرع والتفسيييييري واحل يث الفالفة: لو أوصيييييى  
ووع ي الرؤاي واألداب  واحل ّساو واملًن سني، وال   (3)املنتمني، ال إ  األط ا  و (2)والفقه

، (4)املقرئني إ  ون يسيييييمذ احل يث فقط وال  لم له ب رقه وال الرواة وال ابملتو ، وال إ 
، وويييييال إلييييييه (6)، وقيييييال املتو : ي؛ييييييييييييييرف إليًم(5)قيييييال األكفرو : وال إ  املتكلمني

 .  (7)الرافعي

 
 (.7/532احلاوي: ) (1)
 (.4/96، وغين احملتاي: 7/53اتظر ضابط كل ونًا يف: )حتفة احملتاي:  (2)
النظم  ، 12/570املنتم: الذي ينظر يف النتوم جسيييييييييييييب وواقيتًا وسيييييييييييييريها. اتظر: )العني:  (3)

 (.12/570، لسا  العرو: 1/172املستعذو: 
، التًذيب: 4/446، الوسييييييييييييط: 485-483، التتمة: الوصيييييييييييااي/2/350اتظر: )املًذو:  (4)

، امل لييب العييا : ]ت: مي ييا   يي  6/169، روضيييييييييييييييية ال ييال ني: 7/90، الشييييييييييييييرب الك ري: 5/80
 (.7/53، حتفة احملتاي:  3/51، أسىن امل الب: 255-254الرمحن /

أي  -ألتييه  قييال أبو ال قييا  اليي وريي: "(. 429، فت  املعني: ص7/53اتظر: )حتفيية احملتيياي:  (5)
 (.6/285". )النتم الوهاي: ب  ة و  ر، وأهل العرف ال يع و  أهله  لما  - لم الكالم

 (.6/169(. قال النووي: "وهذا قريب". )روضة ال ال ني: 483او الوصااي/)التتمة: كت (6)
وهذا قريبت أل  إطالق اسييييييييييم العلما  يف الفقًا   رف   حيث قال بع وا تقل رأي املتو : " (7)

لكن ال يعرف يف العرف فرق بني املفسييييييي ر   ،لفظ داتسيييييييمن ا  أظًر وشيييييييًور، وهو ابلفارسيييييييية يف
(. واملذهب 91-7/90". )الشيرب الك ري:  فلي  ل الكل، أو ليفري الكل  تواحمل ث، وبني املتكلم

 (.6/77، هناية احملتاي:  7/53أ  املتكلمني ال ي  لو  يف الوصية للعلما . اتظر: )حتفة احملتاي: 
العلم  بهإ  أري  لى وا ذكر يف  لم الكالم أبته قال الشيا هكراي األت؛اري: "است رك الس كي  

ابهلل تعا ، وصفاته ووا يستحيل  ليه لريد  لى امل ت  ة، وليميز بني اال تقاد ال؛حي  والفاس ، 
فذاك ون أجل العلوم الشر ية، والعا  به ون أفضلًم، وق  جعلوه يف كتاو السري ون فرو  

 واخلو  فيه  لى طريق الفلسفة، فذاك ابسم اجلًل أحق.  الكفاايت، وإ  أري  به التوغل يف م ًه،
وأوا الكالم يف ااهليات  لى طريقة احلكما  فذاك ليس ون أصيول ال ين بل أكفره ضيالل وفلسيفة  
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، وكالم ال غوي يقتضي (1)للمتفقًة فعلى وا ور يف الوق ولو أوصى للفقًا  أو  
أته ال يقنذ بهت ف ته قال: "لو أوصييييييى للفقًا  فًو ملن يعلم أحكام الشييييييرع ون كل توع 

 ون كل ابو، دو  ون كا  فقيًاه يف بعض األبواو كالفرضييييييييييييي  :أي،  (3)"(2)]ميييييييييييييئاه 
العرفت فمن يسمى فقيًاه ي  ل فيه، وقال املتو : "فيه وجًا : أح مها: يرجذ فيه إ   

قيال  .(5)ييا اهلرا كِ لْ إِ ، وهبيذا افي (4)واثتيًميا: أ  ون حفظ أربعني وسيييييييييييييييألية فًو فقييه"

 
 (.3/1098(. واتظر: ) تالة احملتاي:3/51)أسىن امل الب:  ."وهللا يع؛منا مبنه وكروه هوني

/أ، تسييفة املكت ة األههرية. وقال فيه: "وي؛يي   330لوحة: اتظر: اجلز  الفالث ون املف و ،  (1)
الوق   لى الفقًا  واملتفقًة وهم املشييييييتغلو  بتح؛يييييييل الفقه و ت ئًم وونتًيًم، ولو قل حاصييييييله 

، أسييييىن 12/15، كفاية الن يه:  5/321، روضيييية ال ال ني: 6/261ونه". واتظر: )الشييييرب الك ري: 
ًم  ئاملشييييييييتغلو  بتح؛يييييييييل الفقه و ت    هم املتفقًةفقالوا: "  (. لكنًم فرقوا بينًما2/461امل الب: 

 ".ون ح؛ل ونه ميئا، وإ  قل  مالفقًا  ي  ل فيًو وونتًيًم،  
 .قط ون  اسوا بني املعقوفني  (2)
 (.5/80التًذيب: ) (3)
(. لكنه روى الوجه الفاين ب؛يغة التمريض: وق  قيل. وقال الرافعي  نه: 482-481التتمة: )  (4)

فال داللة له  لى  وال يقوى هذا لالحتتايت أل  حفظ الشييييييييييي  غري حفظه  لى الغري، وأيضيييييييييياه  "
   (.7/91)الشرب الك ري:  ."ا ت ار أربعني وسألة، فق  جتتمذ أحاديث كفرية يف املسألة الواح ة

لكيييا هو:  لي بن حمميي  بن  لي، أبو احلسيييييييييييييين، ال  ي، امللقييب  ميياد اليي ين، املعروف يف (5)
ه. )اتظر:  504اهلراسييييييييييي، تفقه يفوام احلروني اجلويين، ق م بغ اد وتو  امل رسيييييييييية النظاوية، تويف: 

: وكلمة الكيا اهلراسيي ت ضي  ط بضي  ني (.19/350، سيري أ الم الن ال :  22/54الوايف ابلوفيات: 
 إِْلِكيا اهلراسي، وإِْلك يا اهلراسي.

اسييييييييييييييتفتيي   و  أق   لى قوليه يف كتيب الفقيه، لكن ذ كر يف ترتتيه أ  أاب طياهر السييييييييييييييلفي قيال: "
وا يقول ااوام وفقه هللا تعا  يف رجل أوصيييى بفلث واله للعلما  والفقًا ،   :اهلراسيييي إلكيا مييييفنا

"تعم، كي  ال وق  قال النو صيلى هللا   أجاو:ف ؟  ل كت ة احل يث حت  هذه الوصيية أم اليهل 
اه{". ون حفظ  لى أو  أربعني ح يفاه ون أور دينًا بعفه هللا يوم القياوة فقيًاه  امل} ليه وسيييييلم:  

ًيايية:  22/55، الوايف ابلوفييات: 3/287)وفييات األ ييا :   اتظر: ،  211-16/210، ال ي ايية والن
 (.6/15مذرات الذهب: 

( برقم  7/164وهييذا احليي يييث أ رجييه هبييذا اللفظ: اليي ينوري يف اجملييالسيييييييييييييييية وجواهر أهييل العلم: )
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. ولو أوصى لل؛وفية فعلى وا تق م (2)"(1)القاضي: "وال ي؛رف ملن يعتق  وذهب داود
 . (3)يف الوق 

 
ميا : (، وال يًقي يف ميييييييييعب اا1369( برقم )2/141(، وأبو القاسيييييييييم كام يف فوائ ه: )3070)
(،  204( برقم )1/192(، وابن     ال  يف جاوذ بيا  العلم وفضييييييييله: )1597( برقم )3/240)

(. وق  روي أبلفاظ وتقاربة ون طرق   ي ة.  1222( برقم )2/958وابن  سيييييييييياكر يف وعتمه: )
(، حلية 28( برقم )94(، وسيييين  املوطأ للتوهري: )ص389( برقم )370اتظر: الغيالتيات: )ص

 (.265( برقم )1/73(، ترتيب األوا  )4/189)األوليا : 
ًيا مييييييييييييييي  قيال الي ارق ين بعي ويا  ي د طرقيه: " ًيا ضييييييييييييييعياف، وال يف ي  ون ". ) ليل الي ارق ين: وكل

". )وق وة األربعني أته ح يث ضعي  وإ  كفرت طرقه(. وقال النووي: "اتفق احلفاظ  لى 6/33
ية ثالثة  شيييير ون ال؛ييييحابة أ رجًا  وروي ون روا(. وقال ابن حتر العسييييقالين: "38النووية: ص

مث تع  طرقه يف جز  ليس فيًا طريق تسييييييييلم  ، ابن اجلوهي يف العلل املتناهية، وبني ضييييييييعفًا كلًا
(. وقيال 122-1/112(. واتظر: )العليل املتنياهيية: 3/202". )التلفيص احل ري: ون  لية قيادحية

ضيعي  ، 10/97يفة واملوضيو ة: الشييا األل اين  نه أته ووضيوع. اتظر: )سيلسيلة األحاديث الضيع
 (.802وهايدته: ص اجلاوذ ال؛غري

هل أ، إوام داود بن  لي بن  ل ، أبو سييييييليما ، األصيييييي ًاين، املعروف ب اود الظاهريهو:   (1)
ه. )اتظر:  270الظاهر، أ ذ العلم  ن إسييييييييييييييحاق بن راهويه وأى ثور، وكا  هاه اه وتقلاله، تويف: 

 (.92ط قات الفقًا :  ،8/366اتريا بغ اد: 
 (303اتظر: )فتاوى القاضي حسني:  (2)
/أ، تسييفة املكت ة األههرية. وقال فيه: "وي؛يي   330اتظر: اجلز  الفالث ون املف و ، لوحة:  (3)

،  5/80الوق   لى ال؛يييييييييييييوفية، وهم املشيييييييييييييتغلو  ابلع ادة يف أغلب أحواهلم". واتظر: )التًذيب: 
، النتم الوهيياي: 12/16، كفيياييية الن يييه: 5/321ل ني: ، روضييييييييييييييية ال ييا6/261الشييييييييييييييرب الك ري: 

5/474.) 
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، قال القاضيي: "وكذا لو (1)أهه همولو أوصيى أل قل النا  يف ال ل  صيرف إ  
. ولو أوصييييييييييييى ألجًلًم، قال الروايين: "صييييييييييييرف إ     ة (2)أوصييييييييييييى ألكيس النا "

، وقال املتو : "ي؛ييرف إ  (3)"األواث ، ف   قال ون املسييلمني ف   ون سييب ال؛ييحابة
اليييييذين ينسيييييييييييييي و  هلل اجلوارب  املشيييييييييييييي ًيييييةاملنتظرين  روي ااويييييام، وإ   (4)ااوييييياويييييية
، و ن الشييييا أى حاو : أته إذا   يقي ه ابملسيييلمني أته ي؛يييرف إ  أهل (5)"واأل ضيييا 

 
، التًذيب: 486، التتمة: الوصااي/388، التعليقة الك ى: الوصااي/8/353اتظر: )احلاوي:   (1)

، النتم الوهيياي:  6/169، روضيييييييييييييييية ال ييال ني: 7/91، الشييييييييييييييرب الك ري: 228، ال يييا : /5/80
 (.7/54ي: ، حتفة احملتا 3/51، أسىن امل الب: 6/286

،  1/360، جواهر العقود: 261اتظر يف النقيل  نيه: )امل ليب العيا : ]ت: مي يا   ي  الرمحن / (2)
 (.6/78هناية احملتاي:  

،  7/91، الشيييييييرب الك ري:  144الوق  إ  هناية النفقات/ اتظر: )حلية املؤون وا تيار املوقن: (3)
 (.170-6/169روضة ال ال ني: 

ه موا أ   ليها هو األحق يف وراثة اخلالفة دو  الشيفني : إح ى فرق الشيعة الرافضة  ااواوية (4)
م، وأ  ااواوة يف  لي رضيييييييي هللا  نه وأوالده ت؛ييييييياه ظاهراه، وأ  ااواوة ال و فما  رضيييييييي هللا  نً

ألهنم  وقي  أطلق  ليًم ااوياوييةتكو  إال ابلنص، وأداهم قوهلم هيذا إ  تكفري أكفر ال؛ييييييييييييييحيابية، 
هللا  ليه وسيلم تص  أو لز مًم أ  الرسيول صيلى ،  جعلوا ون ااواوة القضيية األسياسيية ال  تشيغلًم

 .وا بذل منًم االثنا  شييييييرية  فمث ا تلفوا بع  ذل   لى طوائ  مييييييي، .  لى إواوة  لي وأوالده
بنص   -حسييييييييب ه مًم-ال تقادهم وقوهلم يفواوة اثين  شيييييييير رجاله ون هل ال ي ، ث ت  إواوتًم 

ا تفى يف السييييرداو  الذي   إوام ه ر الزوا  الغائب املنتظر، ه رهم ون النو صييييلى هللا  ليه وسييييلم
، امللل  144-4/137. اتظر: )الف؛يل بني امللل والنحل:  -كما يز مو  -وسييعود يف ه ر الزوا  

ووا  1/384ووا بع ها، فرق وعاصييييييييرة:  269ووا بع ها، الشيييييييييعة والتشيييييييييذ:  1/162والنحل:  
 (.1/51بع ها، املوسو ة امليسرة يف األداي  واملذاهب: 

ت فأهل السيييييييييينة ي لقو  لفظ املشيييييييييي ًة  لى ون اه اب تالف و لقهلفظ املشيييييييييي ًة  تل  وعن (5)
ي؛يييييفو  هللا سييييي حاته ب؛يييييفات املفلوقني، أو ي؛يييييفو  املفلوقني ب؛يييييفات اخلالق جل و ال، كمن 

 : هلل ي  كي ي، و.ذ كسمعي، وب؛ر ك ؛ري.-والعياذ ابهلل-يقول 
ن يف   هلل وا ال يف ته هوت  أوا تفاة ال؛فات أو بعضًا في   ل كل فريق ونًم يف وسمى املش ًة و

 وش ًة، وهكذا.ي لقو   لى األما رة املعتزلة واجلًمية  وش ًة، و   فاألما رة يسمو  أهل السنة
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، قال املاوردي: "والذي أراه أته (2)، ويوافقه قول القاضي: "ي؛رف إ  الكفار"(1)الذوة
. ولو أوصيييييييى ألجًلًم وأسيييييييفلًم، فعن النص أته (3)يع ى أهل الك ائر ون املسيييييييلمني"

 
و لى هذا ف ذا  لمنا أ  املتو  ون األمييييا رة ظًر لنا أته يق؛يييي  أهل السيييينة بذل ، لكن حامييييا  

يف تو  هلل تعا  وا   وهم  النا  ابهلل وبشييير ه.ألهل السييينة أ  يوصيييفوا ابجلًل أو ابلتشييي يه فًم أ لم 
أث ته لنفسييييييييييييه، أو أث ته له رسييييييييييييوله ون األ.ا  وال؛ييييييييييييفات، ون غري حتري ، وال تع يل، وون غري 

وينفو   ن هللا تعيا  ويا تفياه  ن تفسييييييييييييييه، وويا تفياه  نيه رسييييييييييييييوليه،   ل، وال أتوييل.تكيي ، وال كفيي 
 ويعتق و  ث وت كمال ض ه هلل تعا .

 ال؛ييفات اخل ية ال  جا يذم ون يف   هلل اجلوارب واأل ضييا ت ف   كا  يق؛يي  بذل   ملتو إ  امث 
بل ذل  هو احلق،  ، ، وأث تًا أهل السيييييينة، كالي  والوجه فليس ذل  وورداه للذمالكتاو والسيييييينةهبا 

شيييييرع  وتفي صيييييفات هللا الفابتة أو أتويلًا هو الضيييييالل، وإ  ق؛ييييي  لفظ اجلارحة وهوه فلم يرد يف ال
إث ات هلذا اللفظ وال تفي، فألجل ذل  يق  أهل السيييييييييينة فيه، فال يف تو ، وال ينفو ، مث إ  أري  
به وعىن ابطل تفوه، وإ  أري  به حق أث توه، و  وا  نه ابأللفاظ ال  جا ت هبا ت؛يييييييوص الكتاو  

 (.487-486اتظر: التتمة وذ حامية احملقق: )الوصااي/  والسنة.
هلة دينية يشيييي ه أصييييحاهبا اخلالق  "  :همبل ليسييييوا ون يف تو  صييييفات هللا  ز وجل،  املشيييي ًةف

بذات غريه، وصيييين  ه رو  ميييي ًوا صييييفاته   يابملفلوقات، وهم صيييينفا  صيييين  ميييي ًوا ذات ال ار 
يف   ب؛يفات غريه. وكل صين  ون هذين ال؛ينفني وف قو   لى أصيناف ميي، واملشي ًة الذين ضيلوا

. اتظر:  "تشي يه ذاته بغريه أصيناف خمتلفة وأول ظًور التشي يه صيادر  ن أصيناف ون الروافض الغالة
، إيضييييييييييييييييياب الييي لييييل يف ق ذ حتهل أهيييل 108-104، املليييل والنحيييل: 214)الفرق بني الفرق: 

   (.1/15، العرش: 27التع يل:  
أجًيييل النيييا  ملفيييالفتًم  ألهنم  (. قيييال العمراين: "8/353اتظر النقيييل  نيييه يف: )احلييياوي:  (1)

 (.8/228)ال يا :  ."ال الئل الواضحة
(. وهيذا ويا اقت؛يييييييييييييير  لى 261اتظر يف النقيل  نيه: )امل ليب العيا : ]ت: مي يا   ي  الرمحن / (2)

 (.5/80ذكره ال غوي لكن دو  أ  ينس ه للقاضي. اتظر: )التًذيب: 
أح مها: أهنم ق  أق ووا  لى فعل وا يعتق و  استحقاق العذاو  ليه و لل ذل  أبورين: " (3)

  ذل . والفاين: أ  األغلب ون ق؛  املسلم بوصيته املسلمني وليس كأهل الذوة الذين ال يعتق و 
 (.8/353)احلاوي:   ."دو  غريهم
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. ولو أوصى ألمحقًم فق  حكى املاوردي  ن إبراهيم (1)ي؛رف إ  ون يسب ال؛حابة
سيفه أأته ي؛يرف إ  أهل التفليث ون الن؛يارى، قال: "و ن ي أته ي؛يرف إ   (2)احلرى

 .(3)النا "

 
  أج ه يف األم وال يف خمت؛ر املزين. وتقل ذل   ن الشافعي القاضي أبو ال يب ال  ي يف:  (1)

  (. و  ينسيييييييييييييي ييييه للنص. واتظر:8/228(. وذكره العمراين يف: )ال يييييا : 389)التعليقيييية الك ى: 
 (.6/283، النتم الوهاي: 263)امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

واسييييتشييييكل  صييييحة الوصييييية أبهنا وع؛ييييية وهي يف اجلًة و  لة، وفاو  قال ابن حتر اهليتمي: "
أب  الضييييار ذكر املع؛ييييية ال وا ق  يسييييتلزوًا أو يقارهنا كما هنا وون مث ين غي بل يتعني ب الهنا لو  

ب". )حتفة أو يسيييييب ال؛يييييحابة وق ول ميييييًادة السييييياو ال كنذ  ؛يييييياته ابلسييييي   قال ملن يع   الوثن
(. واملذهب فيما أذا أوصييييييييييييييى ألجًل النا  وأطلق 6/78(. واتظر: )هناية احملتاي: 7/54احملتاي: 

 . املرجعني السابقني.صرف لع اد الوثن ف   قال ون املسلمني فمن يسب ال؛حابة
، أبو إسيييييحاق، احلرى، ال غ ادي، الفقيه، احلافظ، أصيييييله هو: إبراهيم بن إسيييييحاق بن إبراهيم (2)

ط قات الفقًا  للشييييرياهي: ه. )اتظر:  285ون ورو، أ ذ الفقه  ن االوام أمح  بن حن ل، تويف: 
 (.2/256، ط قات الشافعية الك ى:  12/379املنتظم يف اتريا امللوك واألوم: ، 171
(. واتظر: )أسىن امل الب: 8/353)احلاوي:  ."اال تقادأل  احلمق يرجذ إ  الفعل دو   " (3)

 (.6/78، هناية احملتاي:  3/51
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 ،(2)أو لسييييي هم صييييرف إ  اخلليفة، (1)ولو أوصييييى أل لم النا  صييييرف إ  الفقًا     
أو ألخبلًم قال القاضييييي: "جتمل أ  يقال صييييرف إ  ون ال يع ي الزكاة، وأ  ي؛ييييرف 

 .(4)الضي " (3)يقريإ  ون ال 
الرابعة: لو أوصييييييييييييى لأليتام، فًم ال؛يييييييييييي يا  الذين وات هابؤهم، وون بل  فليس 

يف كتياو   /أ50]، وسييييييييييييييييأيت (6)، ويف وجيه: أ  اليتيم اليذي ال أو ليه وال جي (5)بيتيم
، وجزم األسييتاذ أبو (8)، وأميي ه الوجًني: أته ال ي؛ييرف إ  األغنيا  ونًم(7)قسييم الفي 

 
، فالفقه يتعلق أبكفر العلوم. اتظر:  الضييييييي ال ًم بعلوم الشيييييييريعة ال  هي أبكفر العلوم وتعلقة (1)

، وغين  7/53، حتفة احملتاي: 3/52، أسيييييىن امل الب: 6/282، النتم الوهاي: 8/353)احلاوي: 
 (.6/77، هناية احملتاي:  4/96اي: احملت
، أسىن امل الب:  1/360، جواهر العقود:  6/283، النتم الوهاي:  8/353اتظر: )احلاوي:    (2)

 (.6/78، هناية احملتاي:  7/54، حتفة احملتاي: 3/51
،  5/204الق ْري: ااحسييييييييا  إ  الضييييييييي  وإطعاوه، والِقرى: طعام الضييييييييي . اتظر: )العني:  (3)

، لسيييييييا  العرو: 2/49، النظم املسيييييييتعذو: 4/57، ااابتة يف اللغة العربية: 95للغة: التقفية يف ا
 (.2/500، امل؛ اب املنري: 15/178-179
،  6/283، النتم الوهياي: 262اتظر يف النقيل  نيه: )امل ليب العيا : ]ت: مي يا   ي  الرمحن / (4)

 (.3/51، أسىن امل الب: 1/360جواهر العقود: 
، الوسيييييط: 11/323، هناية امل لب: 2/350وه فليس بيتيم. اتظر: )املًذو: أوا ون فق  أ (5)

، روضيييييييييييييييية ال ييال ني: 7/107، الشييييييييييييييرب الك ري: 8/229، ال يييا : 5/80، التًييذيييب: 4/446
 (.16/429، كفاية الن يه:  6/181

، النتم 16/492، كفاية الن يه:  6/356، روضييييية ال ال ني: 7/332اتظر: )الشيييييرب الك ري:  (6)
(. واملذهب أ  اليتيم صيييييييييييييغري ال أو له وإ  كا  له ج . 507، كفاية األ يار: 6/387اي: الوه

 (.6/137، هناية احملتاي: 134-7/133اتظر: )حتفة احملتاي:  
 /و، تسفة وتح  طوبق وسراي.99اتظر: اجلز  الساد ، لوحة:  (7)
، التًيييذييييب:  4/446، الوسيييييييييييييييط: 11/323، هنيييايييية امل ليييب: 2/350اتظر: )املًيييذو:   (8)

(. وهذا هو املذهب.  6/181، روضة ال ال ني:  7/107، الشرب الك ري:  8/229، ال يا :  5/80
 (79-6/78، هناية احملتاي: 137و 7/54اتظر: )حتفة احملتاي:  
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، (1)ون؛يييييييور أبهنم ال يع و  إذا أوصيييييييى لليتاوى و لقاه ون غري خت؛ييييييييص ب ل  أو ق يلة
االقت؛يييييييييييار . مث إ  كاتوا حم؛يييييييييييورين وجب تعميمًم، وإال جاه (2)و ري ونه وجه اثلث

 .(4)، ويسوى بني ذكورهم وإانثًم(3) لى ثالثة
بع م ام ا  الفقر  (6)، وق ذ صاحب الع ة(5)والوصية للعميا  والزوىن كالوصية لأليتام

يف الزوىن، قال: "ووفله الوصيييية للغاهين واملسيييتوتني وتكفني املوتى وحفر الق ور، ي  ل 
 .(8)، قال النووي: "واملفتار طرد اخلالف"(7)يف ذل  كله الفقري والغين"

 
 (.6/181، روضة ال ال ني: 7/107اتظر يف النقل  نه: )الشرب الك ري:  (1)
أته إذا وصيييييييى أليتام حم؛يييييييورين صيييييييرف  الوصيييييييية ألغنيائًم وفقرائًم، وإ  أوصيييييييى أليتام غري   (2)

 حم؛ورين ام   الفقر.
(. قال الشيييييييا هكراي األت؛يييييياري:  6/181، روضيييييية ال ال ني: 7/107اتظر: )الشييييييرب الك ري:  (3)

ف    ينًم أب  أوصيييييى ليتاوى بين هي      ،سيييييقط وا قيل إ  حمل امييييي ا  الفقر إذا   يعينًم ذاوهب"
 (.3/55أسىن امل الب: ) ".يش   فقرهم

 (.11/323اتظر: )هناية امل لب:  (4)
، روضييييييية  7/107، الشيييييييرب الك ري:  11/323يف التف؛ييييييييل واخلالف. اتظر: )هناية امل لب:  (5)

 (.7/54، حتفة احملتاي:  55-3/54، أسىن امل الب: 6/287الوهاي: ، النتم  6/181ال ال ني: 
احلسييني بن  لي بن احلسييني، أبو     هللا، ال  ي، وبعضييًم يكنيه أبى  لي، صيياحب  هو:   (6)

ه. )اتظر: اتريا ااسييييييييييييييالم: 498الع ة مييييييييييييييرب إابتة الفوراين، تزيل وكة وحم ثًا وفقيًًا، تويف: 
 (.108العق  املذهب:  ،503ط قات الشافعيني:  ،10/802

ولقب "صييييييياحب الع ة ي لق  لى اثنني: أبو     هللا ال  ي، وأبو املكارم الروايين، والنووي وق  
 (.109 لى   ة أى     هللا هذا دو  الع ة ألى املكارم. اتظر: )العق  املذهب: 

وق  النووي  لى ااسييييينوي: "وق  ق ع  أب  املراد ب؛ييييياحب الع ة هنا أاب     هللا ال  ي لقول 
- وأطلق لع ةافحيث تقل النووي ون هوائ ه  ن ، "الع ة" ألى     هللا دو  "الع ة" ألى املكارم

 (.  1/220". )املًمات يف مرب الروضة والرافعي:  فمراده   ة أى     هللا -كما يف هذه املسألة
 (.6/287لوهاي: ، النتم ا6/181: )روضة ال ال ني:  يف النقل  نه  اتظر (7)
 (.6/181اتظر: )روضة ال ال ني:  (8)
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اخلاوسيييييييييييية: إذا أوصييييييييييييى لألراول، د ل فيه كل اورأة ابت   ن هوجًا مبوت أو 
وكيييييذا الاليت   تزوي  لى ال؛ييييييييييييييحي ، وقييييييل:  دو  الرجعييييييات  ،(1)طالق أو غريمهيييييا

. وإذا أوصييى لألايوى (3)وال ي  ل الرجل الذي ال هوجة له  لى ال؛ييحي   .(2)ي  لو 
د يل فيًيا كيل  ليية ون الزوي، سييييييييييييييوا  كياتي  تزوجي  ون ق يل أو ال، بكراه كياتي  أو 

 (5)الوجًيييييا  املتقييييي ويييييا  يف ]أغنييييييا  ، ويف د ول األغنييييييا  ونًن يف اللفظني (4)ثي ييييياه 
. ولو أوصيييى ألبكار ق يلة أو (7)، وجزم األسيييتاذ أبو ون؛يييور بع م اسيييتحقاقًن(6)األيتام

 
أهواجًن، أو بن وقال الشييييافعي رضييييي هللا  نه: األراول هن اللوايت وات  نًن   قال ااوام: " (1)

 (.11/320)هناية امل لب:   ." نًم بس ب ون األس او
واسييييييييييييييم األراوييييل يقذ  لى اللوايت وييييات  نًن األهواي، و لى املفتلعييييات،  قييييال الرافعي: " (2)

هذه   ارة األسيتاذ أى ون؛يور، وهبا أ ذ    .غري ذوات األهواي :واألايوى .وامل تواتت دو  الرجعيات
واألمي ال يشيي   فيًا تق م هوي، ويشيي كا  يف  ،األرولة ال  كات  هلا هوي أ   :ااوام وقال: الفرق

ال يعت  تق م الزوي   :را فالابن  و  ارة صاحب "املًذو" والشيا    .ا ت ار اخللو  ن الزوي يف احلال
(. فأبو اسييييحق الشييييرياهي والغزا  وال غوي والعمراين 7/107". )الشييييرب الك ري: يف تفسييييري األراول

: "إ  وصيييييى لألراول د ل فيه ون ال هوي هلا ون النسيييييا ". وهذا يشيييييعر ب  ول ال    تتزوي قالوا
 (.8/229، ال يا : 5/80، التًذيب:  4/446، الوسيط: 2/350ون ق ل. اتظر: )املًذو: 

، امل لب العا : ]ت: 6/181، روضيييييية ال ال ني: 11/320واتظر هذه املسييييييألة: )هناية امل لب: 
(. واملذهب أته ال ت  ل املرأة ال    تزوي. اتظر:  6/287، النتم الوهاي: 265الرمحن /مي ا     

 (.6/79، هناية احملتاي:  4/98)وغين احملتاي: 
 أل  االسم يف العرف للنسا ، وهذا هو املذهب. اتظر امل؛ادر السابقة. (3)
 (.6/181ال ني: ، روضة ال 7/107، الشرب الك ري:  11/230اتظر: )هناية امل لب:  (4)
 قط ون  .اسوا بني املعقوفني  (5)
، الوسيييييييييييييييط: 321-11/230، هنيياييية امل لييب: 2/350. واتظر: )املًييذو: 451تقيي م ص (6)

(. واملييذهييب  يي م د ول األغنيييا . اتظر:  269، امل لييب العييا : ]ت: مي ييا   يي  الرمحن /4/447
مليياوردي هييذه األحكييام يف كتيياو (. وقيي  ذكر ا79-6/78، هنيياييية احملتيياي: 4/98)وغين احملتيياي: 

 (.7/351الوق  و  يشر إ  الوصااي. اتظر: )احلاوي:  
 (.6/181، روضة ال ال ني: 7/107وأته يش   فقرهن. اتظر النقل  نه: )الشرب الك ري:   (7)
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وا يف الفييياتيييية  لى أوا يف األو ، وال اليييذين وطييي أثي ًيييات   يييي  يييل الرجيييال اليييذين   ي ييي 
 .(1)ال؛حي 

األربعني، أو للفتيا  أو الشي اوت السيادسية: لو أوصيى للشييوعت أ  ي ون جاوه  
ًيول أ ي يي وين جييييييياوه اليفيالثيني إ   أ ي يي وين جييييييياوه الي يليوق إ  اليفيالثيني، أو اليكي

، وقيل: يرجذ يف ذل  إ  اللغة، وا ت ار كو  الشيييييييييييييعر أسيييييييييييييود أو أبيض أو (2)األربعني
 ، و تل  ذل  اب تالف األوزجة. (3)خمتل اه 

ون   ي ل ، وكييذا األطفييال  ولو أوصييييييييييييييى لل؛يييييييييييييي يييا  أو الغلمييا  صييييييييييييييرف إ 
، وييي  ييل يف لفظ الييذراري األحفيياد، وال ييي  لو  يف لفظ األوالد، وقيييل: (4)والييذراري

، قال ااوام: "وال يشيي   الفقر يف الشيييوع وال؛يي يا  (5)الذرية تعم النسييل صييغريه وك ريه

 
، أسييىن  6/182، روضيية ال ال ني: 7/108، الشييرب الك ري: 11/321اتظر: )هناية امل لب:  (1)

 (.6/79، هناية احملتاي: 4/98وغين احملتاي:  ،3/55امل الب: 
، الوسيييييييييييييييط: 2/350، املًييذو: 7/531ات ييا يياه للعرف يف هييذه األلفيياظ. اتظر: )احليياوي:  (2)

، روضيييييييييييييييية ال ييال ني: 7/108، الشييييييييييييييرب الك ري: 8/230، ال يييا : 5/80، التًييذيييب: 4/447
 (.  270، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /6/182

إ  هذا الرأي بع  أ  أطال فيه الكالم، وقال: "وال تص ل؛يييييييياحب املذهب فيه، وإ   ووال ااوام
،  }حي إذا بل  أم ه وبل  أربعني سنة{أقرو وعت  حيث   ميكن الض ط وا يشري إليه قوله تعا :

امل لب: وإ  وا أطلقه األصحاو: الرجوع للعرف، وإ  وا يفًم ونه يف اجل الت املفتلفة". )هناية  
 (.270(. وذكر هذا  نه ابن الرفعة. اتظر: )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن / 11/322
ذكر هذين الوجًني الرافعي والنووي وقاال: تقلًما األسيتاذ أبو ون؛يور  ن األصيحاو. اتظر:   (3)

 (. مث قال النووي: "واألول هو األص  املفتار".6/182، روضة ال ال ني:7/108الشرب الك ري:  )
 (.4/98، وغين احملتاي:3/55، أسىن امل الب:6/288امل؛ادر السابقة. وذ: )النتم الوهاي:  (4)
ويف طريق العراقيني وا ي ل  لى أان ال تشيييي   يف الذراري ال؛ييييغر، وهم النسييييل   قال ااوام: " (5)

الذرية يتناول   واألوالد كي  كاتوا، وون  ال  يف أ  اسيييييييييييييم الول  هل يتناول احلاف ، ذه وا إ  أ  
 (.11/321". )هناية امل لب: األوالد واألحفاد
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ت ل  ون ، قييييييال الروايين يف الوق : "لو وق   لى اجلواري فًن ون   (1)اتفيييييياقيييييياه"
 .(3)"ولو وق   لى ون بل  أم ه فاألور فيه إ  رأي احلاكم"، قال: (2)ااانث"

 وفيه وسائل: : (4)الطرف الثالث
األو : إذا أوصييييى للفقرا  د ل فيه املسيييياكني، أو للمسيييياكني د ل فيه الفقرا ت 

ونًما، تص فيتوه ال؛يييرف فيًما إ  الفقرا   اصييية، وإ  املسييياكني  اصييية، وإ  كل 
، وقييل: فييه قول أ  املوصييييييييييييييى بيه للفقرا  ال فوه (6)، وتقيل ااويام االتفياق  لييه(5) لييه

. فلو تذ بينًما، فأوصييى للفقرا  واملسيياكني وجب (7)صييرفه للمسيياكني خبالف  كسييه
، خبالف وا إذا أوصييييييييى ل ين هي  وبين (8)ال؛ييييييييرف إ  ال؛يييييييينفني ت؛ييييييييفني كما يف الزكاة

 . (9)يقسم  لى   دهم وال ين؛  مروت ف ته 

 
 (.11/323هناية امل لب: ) (1)
 (.7/531(. واتظر: )احلاوي:  7/230املذهب: ) لر (2)
   أج ه يف ال حر وال يف حلية املؤون. و  أق   ليه فيما اطلع   ليه ون امل؛ادر. (3)
 ال رف الفالث ون األحكام اللفظية املتعلقة ابملوصى له. (4)
 (.4/97اتظر: )األم:  (5)
 (.11/319اتظر: )هناية امل لب:  (6)
أل  الفقري أمي  حاجة ون املسيكني فتاه أ  ت؛يرف إليه الوصيية للمسيكني. وق  حكى هذا  (7)

،  2/913القول  ن الشييييافعي أبو اسييييحق املروهي. اتظر: )الشيييياول: القرا  إ  قسييييم ال؛يييي قات/
وهذا يف الرافعي: "  (. قال4/411: قوت احملتاي: 231-8/230، ال يا : 475التتمة: الوصيييييييااي/

 (.7/92". )الشرب الك ري: "الرقم" ونسوو إ  رواية  ؛ام ابن يوس   ن الشافعي
فالفقري واملسيييكني إذا اف قا اجتمعا، وإذا اجتمعا اف قا. اتظر امل؛يييادر السيييابقة وذ: )احلاوي:  (8)

، روضييييية 5/80، التًذيب: 2/350، املًذو: 259، التعليقة الك ى: الوصيييييااي/8/270-271
 (.275، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /12/212، كفاية الن يه:  6/170ال ال ني: 

ون له وال، أو كسييب يقذ ونه    :واملسييكنيهو الذي ال وال له وال كسييب يقذ ونه ووقعاه،  والفقري:
، احليييياوي:  4/97اتظر: )األم:  و يييييالييييه، وال يفي د لييييه خبرجييييه  لى اليييي وام. ووقعييييا، وال يغنيييييه

 (.1/282، امل؛ اب املنري: 201، ونًاي ال ال ني: 5/189، التًذيب: 8/270
، النتم الوهاي:  6/170، روضيييية ال ال ني: 7/92الشييييرب الك ري: ، 5/76اتظر: )التًذيب:  (9)
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ولو أوصيييى للرقاو   .ولو أوصيييى لسييي يل هللا فًو للغزاة الذين ت؛يييرف إليًم الزكاة
وال فوه أ  يشيييي ى به رقيق ،  (1)أب  قال: اصييييرفوا ثلفي إ  الرقاو صييييرف إ  املكات ني

سييييي ه ، ف   صييييرف إ  وكاتب فعتز و اد إ  الرق واملال ابق يف ي ه أو ي   (2)ويعتق
، ولو أبرأه سيي ه ق ل اسيتًالكه   يسي جذ ونه خبالف تظريه يف (3)اسي د  لى ال؛يحي 

 .(5).ولو أوصى للغاروني أو البن الس يل صرف إ  ون ي؛رف إليه الزكاة ونًم(4)الزكاة
، بل فب (6)وال فب اسييييييتيعاو كل صيييييين  ون األصييييييناف املوصييييييى هلا ]هبا  

فوه االقت؛يييار  ليًا، وال فب التسيييوية بني الفالثة، بل ي؛يييرف   (7)ال؛يييرف إ  ثالثة و
، ولو صيييييييييييرف إ  اثنني غرم للفالث الفلث أو أقل وا فزئ؟ (8)إليًم  لى ق ر حاجتًم

، وكذا لو صيييييييييرفه إ  واح  هل يغرم لالثنني الفلفني فيه اخلالف اآليت يف تظريه ون الزكاة

 
 (.7/55، حتفة احملتاي: 3/52، أسىن امل الب: 6/289

،  8/272، احلاوي: 98-4/97. اتظر: )األم: ق  ث   هلم هذا االسيييم يف  رف الشيييرع  ألته (1)
-479ااي/، التتمة: الوصييييي 2/914، الشييييياول: 2/350، املًذو:260التعليقة الك ى: الوصيييييااي/

 (.8/231، ال يا :  5/80، التًذيب: 480
،  8/240وذل   لى وذهب الشيييافعية يف و؛يييرف صييين  الرقاو يف الزكاة. اتظر: )احلاوي:  (2)

 (.2/315، روضة ال ال ني: 7/388، الشرب الك ري: 11/551هناية امل لب: 
،  7/92، الشييرب الك ري:  5/76لزوال الوصيي  الذي تعلق به االسييتحقاق. اتظر: )التًذيب:  (3)

 (.286ا : ]ت: مي ا     الرمحن /، امل لب الع6/170روضة ال ال ني: 
  أق   لى ذل  يف الوصيييييييييااي، ويف تظريه يف الزكاة وجًا  أصيييييييييحًما يسييييييييي جذ ونه. اتظر:   (4)

 (.7/156، حتفة احملتاي:2/315، روضة ال ال ني: 7/389، الشرب الك ري:  5/194)التًذيب: 
،  8/231، ال يا : 2/914، الشيييياول: القرا  إ  قسييييم ال؛يييي قات/8/273اتظر:)احلاوي:   (5)

 (.6/170، روضة ال ال ني: 7/92الشرب الك ري:  
 هايدة ون  .وا بني املعقوفني  (6)
 يف   هايدة ال، وال؛واو   وًا. (7)
، هنيييياييييية 2/350، املًييييذو: 272و 241-8/240، احليييياوي: 98-4/97اتظر: )األم:  (8)

، روضية  7/92، الشيرب الك ري: 5/75، التًذيب: 4/448، الوسييط: 180-11/179امل لب: 
 (.281-278، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /6/170ال ال ني: 
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وليس له دفذ وا يغروه إ  الفالث، بل  ليه أ  يسييلمه إ  القاضييي  (1)أو أقل وا فزئ؟
. واألو  اسييييييييييييييتيعاو (2)لي؛ييييييييييييييرفه أو يرده إليه وأيذ  له يف صييييييييييييييرفه إ  اثلث تيابة  نه

املوصييييييوفني ابل؛ييييييفة كما يف الزكاة  ن  ااوكا ، ف     يسييييييتو ب فاألو  تق مي أقارو 
 .(3)املوصي الذين ال يرثو 

، ولو أوصييى لفقرا  بل ة وعينة (4)لفالثة وعينني وج   التسييوية بينًمولو أوصييى 
، ف   رد بعضيًم رجذ ت؛يي ه (5)وهم حم؛يورو  وجب اسيتيعاهبم والتسيوية وامي   ق وهلم

ال ميل  إال "امل؛ييروف إليه:   /و 50]إ  ورثة املوصييي، قال املاوردي فيما إذا   يتعني 
، قال الرافعي: "وا لم أان سنذكر  الفاه يف أ  وا أوصى (6)بق وله امل؛روف إليه وق ضه"

ونعناه وجب أ  يكو  به للفقرا  واملسييييييييياكني هل فوه تقله ون بل  املال إ  غريه؟ ف    
أوصيييي  لفقرا  هذه ال ل ة وهم  :قوله أوصيييي  للفقرا  وفقرا  ال ل  حم؛يييورو  مبفابة قوله

: أته يع ى ثالثة (7)]للغاروني حم؛ييييييييورو ، وي ل  ليه أ  أاب ون؛ييييييييور قال يف الوصييييييييية  
ونًم إ  كاتوا غري حم؛يييييورين، وإ  كاتوا حم؛يييييورين اسيييييتو  وا، ف   اقت؛ييييير الوصيييييي  لى 

ة فيتزيه أم يضمن ح؛ة ال اقني؟ فيه جوااب ، إ  قلنا ابلفاين فاحلساو  لى ديوهنم ثالث

 
، ال يا : 5/198، التًذيب: 8/525ي: امل؛يييييييييييادر السيييييييييييابقة. واتظر تظريه يف الزكاة: )احلاو  (1)

(. واملذهب أته يغرم أقل وتمول. 329، روضة ال ال ني:  409-7/408، الشرب الك ري:  3/430
 (.6/166، هناية احملتاي: 4/190، وغين احملتاي: 7/171اتظر: )حتفة احملتاي:  

 (.6/170، روضة ال ال ني: 7/92، الشرب الك ري: 5/76اتظر: )التًذيب:   (2)
، النتم 2/913أل  صييييي قته  ليًم أفضيييييل. اتظر: )الشييييياول: القرا  إ  قسيييييم ال؛ييييي قات/ (3)

 (.4/99، وغين احملتاي: 6/290الوهاي: 
 رفنا ذل   خبالف الفالثة امل؛يييييروف إليًم ون الفقرا  وسيييييائر األصيييييناف، ف ان قال الرافعي: " (4)

(.  7/93". )الشييييرب الك ري: ون وعًود الشييييرع يف الزكاة، وهاهنا االسييييتحقاق وضيييياف إ  أ ياهنم
 (.6/172، روضة ال ال ني: 4/448واتظر: )الوسيط:  

،  7/92، الشيييييييييييييرب الك ري:  5/76لتعينًم خبالف الوصيييييييييييييية مل لق الفقرا . اتظر: )التًذيب:  (5)
 (.3/52، أسىن امل الب: 12/212ه:  ، كفاية الن ي6/171روضة ال ال ني: 

 (.8/271احلاوي: ) (6)
 يف النسفتني: للقائ . واملف   ون الشرب الك ري، وهو ال؛واو. (7)
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. ولو أوصييييييى لفقرا  بل  وهم غري حم؛ييييييورين كفقرا  (1)"أو  لى   د رؤوسييييييًم؟ وجًا 
 .(4)الوصية الوجًا  اآلتيا  يف الوصية لق يلة ك رية (3)ففي ]صحة  (2)ال ؛رة

، ( 5)ولو   يكن يف ال ل  الذي أوصييييييى لفقرائه فقري وال وسييييييكني ب ل  الوصييييييية
ولو   يوج  فيه إال فقري واح  فًل ي؛يييييييرف له الفلث؟ يشييييييي ه أ  يكو  احلكم فيه كما 

وإذا أطلق الوصيييية للفقرا   .(6)سييييأيت فيما إذا أوصيييى لقرابته و  يكن له إال قريب واح 
و  جنوه النقل  ن بل  الوصييييييييييييييية فلم يكن فيه فقريت فًل ينقل إ  فقرا  أقرو ال الد أو 

 .(8)، واألول املن؛وص كالزكاة(7)ت  ل الوصية؟ فيه وجًا 

 
 (.93-7/92الشرب الك ري: ) (1)
ال ؛رة: و ينة وشًورة يف العراق، ويف الع؛ر احلاضر تع  اثين أك  و ينة ابجلمًورية العراقية،    (2)

 (.113، ووسو ة أل  و ينة إسالوية:1/430تقذ جنوو مرق العراق. اتظر: )وعتم ال ل ا :
 قط ون  .اسوا بني املعقوفني  (3)
، امل ليييب العيييا : ]ت: مي يييا   ييي   8/301)احلييياوي: . واتظر: 464سييييييييييييييييييأيت صييييييييييييييفحييية:  (4)

 (.284الرمحن /
،  7/139، الشييييييييييييييرب الك ري: 5/76كما لو أوصييييييييييييييى لول  هي  وال ول  له. اتظر: )التًذيب:   (5)

،  4/412، قوت احملتياي: 284، امل ليب العيا : ]ت: مي يا   ي  الرمحن /12/212كفيايية الن ييه: 
 (.3/62، أسىن امل الب: 334  ااي الزوااي:  

: له كاول املوصييييييييى به، له ثلفه وت  ل يف ال اقي،  ه. وذكر أهنا  لى ثالثة أوج474اتظر: ص  (6)
له الن؛يييييي  وت  ل يف ال اقي.  قال ابن الرفعة: "وال ب  ون صييييييرف مييييييي  إليه، وهل هو الفلث أو  

مل لب غريه؟ فيه لث سييييييييينذكره  ن  الكالم فيمن أوصيييييييييى إ  قرابته وليس له إال قريب واح ". )ا
(. وقال  ن  ذل : "و لى اجلملة فالوجه ال؛ييييييييائر إ  إ  ائه 285العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

كل املوصيييييييييييى به، وكذا ت؛يييييييييييفه، ال يظًر جميئًما فيما إذا أوصيييييييييييى لفقرا  بل ، فلم يوج  فيه غري 
 (.317واح ". )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

 (.284تقلًما ابن الرفعة  ن مرب ابن داود. اتظر: )امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن / (7)
وهذا  ."وال تنقل ال؛ي قة ون ووضيذ حي ال ي قى فيه أح  يسيتحق ونًا مييئاه قال الشيافعي: " (8)

   هجنوون    (. وقال يف الوصييييييييييااي: "2/77يعين أته إذا   يكن فيه ون يسييييييييييتحقًا تقل . )األم: 
 ه بيذلي  ال لي ، أو ينقيل إ  أقرو ال لي ا  بيه قن فييه ذلي  ال؛يييييييييييييين   جني ح س ليه سييييييييييييييًميه حي 
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ولو قال اصيييييييرفوا ثلفي يف سييييييي يل اخلري أو يف سييييييي يل ال  أو الفواوت فق  قال يف 
والفقرا  واملسيييييييييييييياكني،  -فقرا  كياتوا أو أغنييا -أجزا ه فيأ  يي  ذوي قرابتيه األم: "ج ّزِئ 

ويف الرقاو، والغاروني، والغزاة، وابن السيييييييييي يل، واحلاي، ود ل الضييييييييييي  وابن السيييييييييي يل 
ئ  ن ي غريه أ  يقسييييييييم بني زِ فيًم أو يف الفقرا  واملسيييييييياكني، ال ف ْ  (1)املع والسييييييييائل و 

ال  لكل صييييييين  ونًم سيييييييًم، ف     يفعل الوصيييييييي ضيييييييمن سيييييييًم ون ونعه إذا كا  هؤ 
  ح س له سييييييييييًمه حي ف ه بذل  ال ل  أو ينقل إ  أقرو ال ل ا  فووجوداه، وون   

، والرافعي أحال الكالم يف ذل   لى وا ذكره (3)"فيع وته  (2)ذل  ]ال؛ن    قن فيهبه  
 ، وفيه خمالفة هلذا. (4)يف الوق 

ولو قال: ضييييييييييييذ ثلفي حيث رأي ، أو فيما أراك هللا، أو حيث مييييييييييييئ ، أو أّ  
مييئ ت ليس له أ  يضييذ يف تفسييه ونه ميييئاه وإ  كا  حمتاجاه، ]وال أ  ي؛ييرفه إ  وارث 

ف   صيرف إليه مييئاه فوجًا : أح مها: يسي ده وي؛يرفه  (6)(5)املوصيي وإ  كا  حمتاجاه 

 
   (.4/98)األم:  ."فيع وته

: الفقري يتعر  للمسييألة وال يسييأل، يتعر  لي؛يييب  رياه ون غري سييؤال. اتظر: )العني: املع  (1)
، النظم املسييييييييييتعذو: 4/34، وقاييس اللغة: 2/744، ال؛ييييييييييحاب: 1/75، هتذيب اللغة: 1/86
 (.2/401، امل؛ اب املنري: 1/218

 وهو ال؛واو. واألم،  يف األصل: الن؛ ، واملف   ون   (2)
(.  2/914، الشياول: القرا  إ  قسيم ال؛ي قات/8/273(. واتظر: )احلاوي: 4/98األم: ) (3)

 (.7/97وهذا هو املذهب. اتظر: )حتفة احملتاي:
(. واتبعه النووي يف الروضيييييييييييية  لى ذل . )روضيييييييييييية ال ال ني: 7/93اتظر: )الشييييييييييييرب الك ري:  (4)

اتظر:   ."أهل الزكاة يوج وا ف  ي؛ييييييييييييرف إ  أقارو الواق ، ف     (. وقاال يف الوق : "6/172
 (.5/80(. واتظر: )التًذيب: 5/320، روضة ال ال ني: 6/260)الشرب الك ري:  

  هايدة ون  .وا بني املعقوفني  (5)
 فز أ  ي يذ ون تفسييييه   وكله يف ال يذ وكما لو   فال أي ذ لنفسييييهت ألته أوره ب؛ييييرفه ال أب ذه، (6)

  ،8/273، احلاوي:  4/101الوارث قنوع ون الوصييييييية. اتظر: )األم: وال يع ي وارث املي ت أل  
 (.7/93، الشرب الك ري:  5/80التًذيب: ، 11/367، هناية امل لب: 2/351املًذو: 
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. واألو  صييييرفه إ  الفقرا  ون (2)، وضييييعفه ااوام(1)إ  غريه، واثتيًما: ال وينقلب إراثه 
، (3)أقارو املي  غري الوارثني، مث إ  حماروه ون الرضيييييياع، مث إ  جرياته األقرو فاألقرو 

أفقر ون ف ه وأميييييي هم تعففاه واسييييييتتاراه، وال ي قي يف قال الشييييييافعي: "وأحب أ  يع يه 
. ولو أوصييييييى أ  يق  ووضييييييذ كذا  لى (4)ي ه ميييييييئاه ميكنه أ   رجه سييييييا ة ون هنار"

الفقرا  مبوضيذ كذا و  يذكر والالهت قال الشييا ابن ال؛يالب: "ت؛ي  الوصيية والوق  وإ  
 .(6)جًات اخلري" أ  يذكر والاله، وهو (5)  يذكر والاله، واألو  ]للموصي 

 : أوصى لزي  وتا ة وعهت ف وا أ  يكوتوا ووصوفني أو وعينني.(7)الفاتية
القسييييييم األول: أ  يكوتوا ووصييييييوفني، كما إذا أوصييييييى لزي  وللفقرا  واملسيييييياكنيت 

، (9)، قال الشيييافعي: "والقيا  أ  هي اه كأح هم"(8)فال؛يييحي  املن؛يييوص أهنا صيييحيحة
وفيه وجوه: أح ها: أته يع ى سييًماه ون سييًام القسييمة، ف   أراد الوصييي إ  ا  مخسيية 
ون الفقرا  قسيييييمه  لى سيييييتة وأ  اه سييييي سيييييه، وإ  أراد إ  ا  سيييييتة أ  اه سييييي عه، أو 

 
،  368-11/367حكى هذين الوجًني ااوام  ن صياحب التقريب. اتظر: )هناية امل لب:  (1)

 (.289امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /
 (.11/368وقال: "وهذا ليس بشي ". )هناية امل لب:  (2)
،  2/914، الشييييييياول: القرا  إ  قسيييييييم ال؛ييييييي قات/2/31، املًذو: 4/102اتظر: )األم:  (3)

 (.6/172، الروضة: 7/93، الشرب الك ري: 5/80، التًذيب:  479-478التتمة: الوصااي/
 (.4/102األم: ) (4)
 يف  : للموضذ. (5)
 (.414-2/413فتاوى ابن ال؛الب: ) (6)
 ون وسائل ال رف الفالث ون األحكام اللفظية املتعلقة ابملوصى له.  (7)
يف املسيألة وجه أ  الوصيية يف حق هي  ابطلةت جلًالة وا أضيي  إليه، حكاه أبو قال الرافعي: " (8)

 (.7/94ري: ". )الشرب الك يف "األوا " وهو ضعي  مبرة، وال؛حي  صحتًا  الفري الزاه
هذا أصييييله، مث توسييييعوا   ،ال ا  مبعىن يف. أي: وقذ يف ورة واح ة توقول الرافعي مبرةقال ااسيييينوي: "

 (.2/201)املًمات:  ."فأطلقوه  لى النادر ج ها سوا  وقذ ورةه واح ة أم أكفر
 (.  8/244، خمت؛ر املزين: 7-7/6اتظر: )األم:  (9)
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، وقال ال ن تيتي: (1)إ  ا  تسيعة أ  اه  شيره و لى هذا القيا ، وارتضياه أبو ون؛يور
: (4)وهو األظًر  ن  الرافعي-. والفاين (3)ااوام: "هو فاسيييييييي "، وقال (2)"هو املذهب"

أته كواح  ونًمت فيتوه أ  يع ى أقل وا يتمول. والفالث: أ  له الربذ، وال اقي ي؛ييييييرفه 
الوصيييييييييييي  لى الفقرا   لى وا يراه، وتسييييييييييياوايه أو وتفاضييييييييييياله. والرابذ: أ  له الن؛ييييييييييي . 

له الن؛يييييييييييي . السيييييييييييياد : إ  كا  غنياه فله واخلاوس: أته إ  كا  فقرياه فكأح هم وإال ف
و لى األوجييه كلًييا البيي  ون ال؛ييييييييييييييرف إ  ثالثيية  .(5)الربذ، وإ  كييا  فقرياه فلييه الفلييث

 .(6)فقرا 
هذا كله إذا أطلق لفظ هي ، ف   وصييييييفه ب؛ييييييفةت ف   كات  وفل صييييييفة اجلما ة 

وت؛ييي ه للفقرا  إ  جعلناه كأح هم، وإال   فقال: لزي  الفقري، ف   كا  غنياه فال مييي  له

 
 (.12/213، كفاية الن يه:6/183، روضة ال ال ني: 7/94اتظر النقل  نه: )الشرب الك ري:   (1)
،  12/213، كفيياييية الن يييه: 292اتظر النقييل  نييه: )امل لييب العييا : ]ت: مي ييا   يي  الرمحن / (2)

 (.4/413قوت احملتاي:  
(. وقيال  نيه 11/281قيال ااويام بعي ويا ذكر هيذا القول إتيه ضييييييييييييييعي  جي اه. )هنيايية امل ليب:  (3)

 (.11/283 ن  الكالم يف الوصية لزي  وللعلوية إته فاس . )هناية امل لب: 
 (.  7/95وقال: "فال فوه حرواته ألته تص  ليه، ويع ى غنيا كا  أو فقرياه". )الشرب الك ري:    (4)
-285، التعليقة الك ى: الوصيييييييييااي/8/300، احلاوي: 446اتظر هذه األوجه: )التلفيص:  (5)

، التتمة:  925-2/924، الشيييييييييييييياول: القرا  إ  قسييييييييييييييم ال؛يييييييييييييي قات/2/351، املًذو: 286
،  5/77، التًذيب: 4/448، الوسييييييط: 281-11/280هناية امل لب: ، 478-476الوصيييييااي/

، امل لب العا : 6/183، روضييييية ال ال ني: 95-7/94، الشيييييرب الك ري:  232-8/231ال يا : 
-290، النتم الوهييياي: 215-12/212، كفيييايييية الن ييييه: 294-291]ت: مي يييا   ييي  الرمحن /

 (.3/55، أسىن امل الب: 291
  لكن ال جرم وإ  كيا  غنيياه  ، جواه إ  يائيه أقيل وتمولت ألتيه أحلقيه هبمأتيه كيأحي هم يفوامليذهيب: 
 (.6/80، هناية احملتاي:  4/99، وغين احملتاي: 7/55. اتظر: )حتفة احملتاي: لن؛ه  ليه

(. وقيل فوه أ  ي فذ إ   7/95، الشيييرب الك ري: 8/231، ال يا : 5/77اتظر: )التًذيب:  (6)
 (.2/925، الشاول: 285ًم. اتظر: )التعليقة الك ى: الوصااي/اثنني ون الفقرا  وهو اثلف
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وونًم ون  ؛ص القول أبته    /أ51]،(1)فًو لورثة املوصي، وإ  كا  فقرياه ففيه األوجه
. وإ  وصيييفه بغري صيييفتًم، كما لو قال: لزي  الفقيه وللفقرا ، (2)كأح هم هبذه ال؛يييورة

الرافعي: "ويشيي ه أ  في  القول ، قال (3)]قال األسييتاذ أبو ون؛ييور: "له الن؛يي  ق عاه"
ف   جعلناه كأح هم يف  (5)ولو أوصييييييييييييييى لزي  وللفقرا  واملسيييييييييييييياكنيت  .(4)أب  له الربذ"

، وإ  جعلنا له الن؛ييييييييييي  (6)األو  فكذا هنا، وإ  جعلنا له الربذ هناك فله السييييييييييي ذ هنا
 .(8)، ولو رد هي  ت؛ي ه  اد إ  الورثة(7)هناك فله الفلث هنا

 
، امل لب العا : ]ت: مي ا     6/183، روضييييييييييييية ال ال ني: 7/95اتظر: )الشيييييييييييييرب الك ري:   (1)

(. واملذهب أته إ  كا  غنياه كا   3/55، أسيييييييىن امل الب: 12/215، كفاية الن يه:  294الرمحن /
،  7/55كأح هم ويع ى أقل وا يتمول. اتظر: )حتفة احملتاي:   ت؛ييييييييي ه للفقرا  وإ  كا  فقرياه يكو  

 (.6/80، هناية احملتاي: 100-4/99وغين احملتاي: 
أي إذا قيال لزيي  الفقري وللفقرا  أم إذا أطلق فال يكو  كيأحي هم. قيال ااويام: "وهيذه طريقية   (2)

،  6/183ل ال ني: ، روضيية ا7/95(. واتظر: )الشييرب الك ري: 11/281ضييعيفة". )هناية امل لب: 
 (.294امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /

، كفيياييية الن يييه:  6/184، روضيييييييييييييييية ال ييال ني: 7/95اتظر يف النقييل  نييه: )الشييييييييييييييرب الك ري:  (3)
، وغين  7/55(. وهيييذا هو امليييذهيييب. اتظر: )حتفييية احملتييياي: 6/291، النتم الوهييياي: 12/215

 (.6/80، هناية احملتاي: 4/100احملتاي: 
 (. وذل  أل  أقل اجلمذ ثالثة وهو رابعًم.  7/95الشرب الك ري: ) (4)
 هايدة ون  .وا بني املعقوفني  (5)
 أل  أقل اجلمذ للفقرا  ثالثة، وكذل  املساكني فيكوتو  ستة وهي  سابعًم. (6)
كأته وصييى لفالث جًات فيكو  لزي  ثلث، وللفقرا  ثلث، وللمسيياكني ثلث. اتظر: )الشييرب    (7)

، امل ليب العيا : ]ت: مي يا  12/215، كفيايية الن ييه: 6/184، روضييييييييييييييية ال يال ني: 7/95الك ري: 
 (.295    الرمحن /

لث   فز رد فلو اوتنذ املسييييييييييييييمى وذ املسيييييييييييييياكني ون ق ول وا جعل له ون الفقال املاوردي: " (8)
ون  هي   لغريهم، وصيييييرف فيًم وا سيييييوى ق ر اسيييييتحقاق األته ووصيييييى هب تح؛يييييته  لى املسييييياكني

 (.8/300". )احلاوي: الفلث
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ولو أوصيييييييى ملسيييييييتول اته الفالث وللفقرا  واملسييييييياكني بفلفهت فاملذهب أته يقسيييييييم  لى    
، وأتكره (3): يقسييييييييييم  لى مخسيييييييييية(2)، و ن أى  لي الفقفي(1)األصييييييييييناف الفالثة أثالاثه 

 .(4)املتو 
القسييييييييييييييم الفاين: أ  يكوتوا وعيننيت ف   كاتوا حم؛ييييييييييييييورين كأوالد  مرو فًل هو 

و لى .(6)أظًرمها الفاين ،(5)الن؛يي ؟ فيه احتماال  لألسييتاذ أى ون؛ييوركأح هم أم له 
هذا ا تلفوا يف الن؛ييييييييي  الذي هلم هل ي؛يييييييييرف  لى تيعًم أم فوه صيييييييييرفه إ  ثالثة 

 .(7)ونًم؟ واملشًور األول
ت ف   (8)وإ  كاتوا غري حم؛ييورين كالعلويني، ففي صييحة الوصييية هلم  الف أييت

، وإ  أب لناها فًو كما لو أوصييييييى لرجل (9)لو كاتوا ووصييييييوفنيصييييييححناه فاحلكم كما 

 
، كفاية  6/184، روضيييييييييية ال ال ني: 7/96، الشييييييييييرب الك ري: 489اتظر: )التتمة: الوصييييييييييااي/ (1)

 (.6/81ة احملتاي: ، هناي3/55، أسىن امل الب: 6/297، النتم الوهاي: 12/215الن يه:  
حمم  بن     الوهاو بن     الرمحن، أبو  لي، الفقفي، النيسيييييابوري، الزاه ، الوا ظ،  هو:    (2)

ه(. )اتظر: سييييييييييييييري أ الم الن ال :  328-244الفقيييييه، تفقييييه  لى حمميييي  بن ت؛يييييييييييييير املروهي، )
 (.  4/55، الوايف ابلوفيات: 15/280
لفقرا  واملسياكني غري  أ  أوًات األوالد حم؛يورات فب اسيتيعاهبن، وا ودليله  لى هذا القول: (3)

اتظر النقل  نه يف:  .، وكل واح ة ونًن و؛ييييرفاه حم؛ييييورين، فيتعل كل واح  ون ال؛يييينفني و؛ييييرفاه 
 (.6/184، روضة ال ال ني: 7/96، الشرب الك ري: 489التتمة: الوصااي/)

 (.489فقال: "وليس ب؛حي ". )التتمة: الوصااي/ (4)
 (.3/184، روضة ال ال ني: 7/96اتظر النقل  نه يف: )الشرب الك ري:  (5)
، روضيييييييييييييييية ال ييال ني: 8/233، ال يييا : 7/96، الشييييييييييييييرب الك ري: 5/77اتظر: )التًييذيييب:  (6)

 (.  3/55، أسىن امل الب: 6/184
حكى األسييييييييييتاذ أبو ون؛ييييييييييور هذا اخلالف  ن األصييييييييييحاو". اتظر:    قال الرافعي والنووي: " (7)

ال الشيييييييييييربيين: "لو وصيييييييييييى لزي  وتا ة (. ق6/184، روضييييييييييية ال ال ني: 7/96)الشيييييييييييرب الك ري: 
 (.4/100)وغين احملتاي: حم؛ورين أ  ي هي  الن؛  واستو ب ابلن؛  اآل ر تا ته".  

 اخلالف سيأيت يف ال؛فحة القادوة يف املسألة الرابعة. (8)
 .460كما إذا أوصى لزي  وللفقرا  أو املساكني. وق  تق م بياته صفحة:   (9)
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. ولو أوصييييييييييييييى بفلفيه لزيي  ولولي هت في   كيا  ليه ولي  واحي  كيا  بينًميا ذكراه (1)وللمالئكية
 .(3)فًل لزي  الن؛  أو هو كأح هم؟ فيه وجًا  (2) داه كا  أو أتفى، وإ  كاتوا ]  

وللفقرا  بفلث والهت   ي؛يييرف إ  هي  ميييي  ه ر الفالفة: لو أوصيييى لزي  ب ينار  
، وهو قرييب ون قول ون قيال إذا اجتمذ يف مييييييييييييييفص (5)، وفييه وجيه(4)وإ  كيا  فقرياه 

 .(6)صفتا  وقتضيتا  لأل ذ ون الزكاة جاه أ  أي ذ هبما
 العلوينيالرابعة: إذا أوصييييييييييى جلما ة ال ينح؛ييييييييييرو  ووصييييييييييوفني ب؛ييييييييييفة الهوة ك

: أصحًما: تعم، فعلى هذا ال يش   -وقيل قوال -ففي صحتًا وجًا     (7)اهلامشينيو 

 
فالوصيييية للمالئكة ابطلة، وا تل  يف صيييحة الوصيييية للمسيييمى وعًم، واملذهب صيييحتًا، مث  (1)

،  11/282ا تل  فيمييا لييه  لى األقوال فيمييا إذا أوصييييييييييييييى لزييي  وللفقرا . اتظر: )هنيياييية امل لييب: 
 (.6/185، روضة ال ال ني: 7/97، الشرب الك ري:  5/77، التًذيب: 4/450الوسيط: 

 يف النسفتني:   . واملف   هو ال؛واو. (2)
 (.8/108، لر املذهب: 8/301اتظر: )احلاوي:   (3)
ًياد  (4) ًيذو: 8/301. اتظر: )احلياوي: يف الي ينيار هيي   بتقي ير حقالوصييييييييييييييي ألتيه ق ذ اجت ، امل

، روضييييييييييييية ال ال ني: 7/95الشيييييييييييييرب الك ري: ، 8/232، ال يا : 81-5/80، التًذيب: 2/351
 (.6/80، هناية احملتاي:  7/56(. وهذا هو املذهب. اتظر: )حتفة احملتاي: 6/184

ويف ال حر وجه ه ر  ن رواية احلناطي: أته فوه أ  فمذ له بني وا أوصييييى    قال ابن الرفعة: " (5)
اتظر: )امل لييب العييا : ]ت: مي ييا   يي   ". و  أجيي ه يف ال حر. لييه بييه وبني مييييييييييييييي  ه ر ون الفلييث

 (.12/215، كفاية الن يه:  298الرمحن / 
". أي فوه أ  جاه أ  يكو  التق ير هاهنا: لئال ينقص امل؛يييييييييييييروف إليه  ن ديناروقال الرافعي: "

 (.7/95يزاد  ليه. اتظر: )الشرب الك ري:  
فيييه قوال . الفييالييث: إ  كييا    وفيييه ثالث طرق: أحيي هييا: يع ى أبحيي مهييا قواله واحيي . الفيياين: (6)

الس  ا  وتتاتسني أ ذ أبح مها، وإ  كاان خمتلفني أ ذ هبما. واملذهب أته يع ى أبح مها. اتظر:  
، الشييييييييييييييرب  5/199، التًييذيييب: 3/135، حلييية العلمييا : 3/430، ال يييا : 1/317)املًييذو: 

 (.164-6/163 ، هناية احملتاي:7/168، حتفة احملتاي: 6/218، اجملموع:  7/406الك ري: 
العلويو : ب ن ون بين هاميييم ون الع انتية، وهم بنو  لي بن أى طالب رضيييي هللا  نه وإ     (7)

،  9/356، األتساو للسمعاين: 111يكوتوا ون فاطمة رضي هللا  نًا. اتظر: )األتساو املتفقة:  
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ق وهلم وال أثر لرد بعضييييييًم، وال فب اسييييييتيعاهبم، وفوه االقت؛ييييييار  لى ثالثة ونًم، وال 
ولو كات  الوصيية بلفظ بين كقوله: أوصيي  ل ين  .(1)فب التسيوية بني املع ني كالفقرا 

 .(2)هاممت جاه ال؛رف إ  إانثًم يف أظًر الوجًني
بنو فال  ليسوا ق يلة ك رية ك ين هي  ليث ميكن استيعاهبم صح    (3)ولو ]كا  

الوصييييييييية، واميييييييي   الق ول، ووجب التعميم والتسييييييييوية، و  ت  ل ااانث ق عاه، ولو رد 
. والوصييية لفقرا  أهل ال ل ة ال؛ييغرية أو جلميذ (4)بعضييًم الوصييية رجذ ت؛ييي ه إ  الورثة

 .(5)الستيعاو أهلًا كالوصية للق يلة ال؛غرية، فيتب ا
 
 

 
 (.7/57، حتفة احملتاي: 148، هناية األرو:2/353الل او يف هتذيب األتساو: 

ون قريش ون الع انتية، وهم بنو هاميييييييييم بن     وناف، واسيييييييييم هاميييييييييم:  مرو، واهلامشيو : ب ن 
، الل او:  13/379و.ي هامشاهت ألته هشيم الفري  لقووه أايم اجملا ة. اتظر: )األتسياو للسيمعاين: 

 (.15/470، تكملة اجملموع: 435، هناية األرو: 153، قالئ  اجلما : 3/380
، هناية امل لب:  428-427، التتمة: الوصييييييييااي/2/351 ، املًذو:8/301اتظر: )احلاوي:  (1)
، الشيييرب  8/233، ال يا : 77-5/76، التًذيب: 4/449، الوسييييط: 282و 11/179-180

 (.299، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /6/185، روضة ال ال ني: 7/96الك ري: 
 (.6/81احملتاي:   ، هناية7/57واملذهب أته ت؛  الوصية هلم. اتظر: )حتفة احملتاي:  

إ  وصييييييييييييييى للعلويني في  ل ااانث، أوا إ  كا  بلفظ بين فال  ف   كات  الق يلة ك رية ففيه  (2)
/أ، احلاوي:  208/ل1وجًا . وإ  كات  حم؛يييورة فال ي  ل ااانث كما سييييأيت. اتظر: )ااابتة:  

 (.6/185، روضة ال ال ني: 7/96، الشرب الك ري: 5/76، التًذيب: 8/301
  يف  : كاتوا. (3)
،  7/96، الشييرب الك ري:  5/76، التًذيب: 426، التتمة: الوصييااي/8/301اتظر: )احلاوي:  (4)

 (.3/55، أسىن امل الب: 6/185روضة ال ال ني: 
، روضييييييييييييييية ال يال ني: 7/92، الشييييييييييييييرب الك ري: 5/76، التًيذييب: 8/301اتظر: )احلياوي:  (5)

 (.12/212يه:  ، كفاية الن 301، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /6/171
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 فرع
وق  أوصييى بتفرقة الفلثت جاهت الزايدة، واألحسيين أال ، لو قال املوصييي: أ ط كل فقري

 .(1)يزي ، ف   قال: ال تعط إال درمهاه فزاد ضمن
 

كما إذا أوصيى الطرف الرابع: فيما إذا مجع بني من تص   الوص ية له ومن ال تص  ،  
لزي  وج يلت ف ريقا : أح مها: أ  الن؛ييي  لزي ، وت  ل يف ال اقي كما لو أوصيييى لزي  

. والفياين: فييه وجًيا : (2)ولولي   مرو وال ولي  ليه، أو ليه والبين هيي  وليس ليه إال واحي 
، وهو كوجه ذكر فيما إذا (4)ذكر غريه (3) ويلغو]أصيحًما هذا، والفاين: أ  الكل لزي  

 .(5)أوصى له وملي  أ  الكل له

 
   يت ني   وق؛ود امل؛ن  ون هذا الفرع، و  أق   ليه فيما اطلع   ليه ون امل؛ادر.(1) 
، هنيييياييييية امل لييييب:  2/351، املًييييذو: 8/301ويرجذ ال يييياقي إ  الورثيييية. اتظر: )احليييياوي:  (2)
 (. و  يذكروا الوجه اآل ر.8/234، ال يا : 4/449، الوسيط:  11/284
 ويلغوا. وهو   أ.  يف النسفتني: (3)
،  6/185، روضييييييييييية ال ال ني: 7/97، الشيييييييييييرب الك ري:  5/77اتظر هذا ال ريق: )التًذيب:   (4)

و   (. قيال الرافعي: "216-12/215، كفيايية الن ييه:  303امل ليب العيا : ]ت: مي يا   ي  الرمحن /
وأوهم الق ذ  .وللري  يف املسيألة سيوى الوجه األول، وذكر الوجًني فيما إذا قال: لزي   الغزا يذكر 

أب  ج يل حي قادر، وااضييييييييييييييافة إ  الري  الغيية ون كل وجه،    مبا ذكر يف ال؛ييييييييييييييورة األو ت فرقاه 
 (.7/97)الشرب الك :  ."واألكفرو  تقلوا فيًما وجًني بال فرق، وطردومها يف كل صورة

، وغين  7/57احملتاي: واملذهب: أ  لزي  ت؛يييييييييييييي  الفلث وت  ل الوصييييييييييييييية يف ال اقي. اتظر: )حتفة 
 (.6/80، هناية احملتاي: 4/100احملتاي: 

قال ابن الرفعة: "ووفله وجه ذكره الفوراين والقاضي فيما إذا أوصى حلي ووي  بفلفه، يكو  كل   (5)
الفلث للحيت أل  املي  تاد ال يق ل املل  فلغ  ااضافة إليه". )امل لب العا : ]ت: مي ا     

الوصية فللحي ت؛  الفلث، وت  ل    توإ  وصى بفلفه حلي وملي (. وقال العمراين: "303الرمحن /
ه ر لنا، وليس  للمي . وقال أبو حنيفة: الفلث كله للحي. وحكاه املسعودي يف ااابتة قواله 

 /أ(.208/ل1(. واتظر: )االابتة:  8/235)ال يا :    ."مبشًور
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ولو أوصيى له وملن ال يت؛يور املل  له ون اجلمادات، كما لو قال: أوصيي  لزي  
. (2)أو وهلييذا احلييائطت إذ فيييه الوجًييا ، وال أييت هنييا ال ريق األول (1)وللري  أو للرايب

، وفري (3)وكذا لو قال: له وهلذه ال ًيمة تفريعاه  لى املذهب أ  الوصييييييييية هلا ال ت؛يييييييي 
 . (4)اخلالف فيما إذا أوصى له وللشي ا 

، ( 5)الن؛يييييي ولو أوصييييييى لزي  وهلل تعا  فوجًا : أح مها: له الكل، والفاين: له 
، (7). و لى هذا ففي الن؛ييييييي  ال اقي وجوه: أح ها: أته للفقرا (6)وصيييييييححه األسيييييييتاذ

، والفياليث: أتيه للغزاة، والرابذ: أتيه (8)والفياين: أتيه لوجوه القرو، وصييييييييييييييححيه األسييييييييييييييتياذ
 

وسألة إذا وصى لزي  وللرايب سيأيت فيًا  الف فيما يكو  لزي  كما لو أوصى لزي  وللفقرا   (1)
وال تعتق   جرى ال غوي الرافعي والنووي كما سيأيت. لكن ااوام قال: "  ألجل صيغة اجلمذ. و ليه

 ."فًو كما لو أوصى لزي  والرايب، لو أوصى لزي  واجل ار، أو غريه ون اجلماداتف. الرايب أ  اداه 
(. اتبعًما الغزا . )ال سيط:  8/301(. وكذل  فعل املاوردي. )احلاوي:  11/284)هناية امل لب:  

(. واتظر: )امل لب العا : ]ت: مي ا     4/449، الوسيط: 958قسم ال؛ قات/الشفعة إ  
 (.305الرمحن /

، هنيييايييية امل ليييب:  490، التتمييية: الوصيييييييييييييييييااي/2/351، املًيييذو: 8/301اتظر: )احلييياوي:  (2)
(. واملذهب ألته 6/185، روضيييييية ال ال ني: 7/97، الشييييييرب الك ري: 8/234، ال يا :  11/284

 (.6/80، هناية احملتاي: 7/57صية يف ال اقي. اتظر: )حتفة احملتاي: له الن؛  وت  ل الو 
، الشيييرب الك ري: 959، ال سييييط: الشيييفعة إ  قسيييم ال؛ييي قات/490اتظر: )التتمة: الوصيييااي/ (3)

(. قال ابن الرفعة: "أوا إذا قلنا ت؛يي ت فيظًر التن؛ييي  اتفاقاه".  6/185، روضيية ال ال ني: 7/97
 .269(. اتظر اخلالف يف صحة الوصية لل ابة: ص304 ا     الرمحن /)امل لب العا : ]ت: مي

، أسييىن امل الب:  6/185، روضيية ال ال ني: 7/97، الشييرب الك ري:  8/301اتظر: )احلاوي:  (4)
 (.6/80، هناية احملتاي:  4/100، وغين احملتاي: 3/55

، ال يا : 5/78  ، التًذيب:4/450، الوسيط:  2/351، املًذو: 8/301اتظر: )احلاوي:   (5)
 (.186-6/185، روضة ال ال ني: 98-7/97، الشرب الك ري:  8/235

 (.306، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /7/98اتظر النقل  نه يف: )الشرب الك ري:  (6)
 ".5احلامية " امل؛ادر يف  و ليه اقت؛ر الشيا أبو إسحق والغزا  وال غوي والعمراين. اتظر (7)
(. وهيذا هو امليذهيب.  12/217، كفيايية الن ييه: 7/98اتظر يف النقيل  نيه: )الشييييييييييييييرب الك ري:  (8)

 (.6/81، هناية احملتاي:  4/100، وغين احملتاي:  7/57اتظر: )حتفة احملتاي:  
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قال الرافعي: "وفي  يف وسييييائل الف؛ييييل وجه ضييييعي : أ  الوصييييية ت  ل ون   .(1)للورثة
 ".(2)]ال؛فقة تفريق 

ولو أوصيييييييييى لزي  وللمالئكة أو له وللعلويني وقلنا ال ت؛ييييييييي  الوصيييييييييية هلم، أو له 
ت فًييل لييه (3)وللرايب، أو لييه ولل ًييائم، أو احلي ييا ، أو الشييييييييييييييييياطني وقلنييا ابلوجييه األول

الن؛ييييييييي  أو الربذ؟ أو فوه أ  يع ى أقل وا يتمول؟ فيه ثالثة أوجه كما لو أوصيييييييييى له 
: أصيييحًما (5)لكن تقليل ت؛ييييب هي  هنا إ  الوصيييي أو الوارث فيه قوال  ،(4)وللفقرا 

. ولو أوصييييييييييى بفلفه لزي  ولل ًائم وللحي ا  وفر نا  لى (6) ن  ال ن تيتي وااوام الفاين
 .(7)ت في؛رف إليه الن؛  أو الفلث أو الس ذ ثالثة أوجه /و 51]الوجه األول 

 
، امل لب العا : ]ت: 7/98تسيييييب الرافعي هذا الوجه البن القاص. اتظر: )الشيييييرب الك ري:   (1)

 (.12/217كفاية الن يه:  ،  306مي ا     الرمحن /
   (.7/98قول الرافعي )الشرب الك ري:    واتظر .يف  : الوصية (2)
أته ي  ل ت؛ييييييييي  الوصيييييييييية فقط،  الفاه للوجه الفاين الذي فعل الكل لزي ، ويكو  ذكر ون  (3)

 وعه لغواه.
، هناية 491-490، التتمة: الوصييييييييييااي/8/301. اتظر: )احلاوي:  461وق  تق م صييييييييييفحة:  (4)

ًيذييب: 283-11/282امل ليب:  ،  7/97، الشييييييييييييييرب الك ري: 8/235، ال ييا : 78-5/77، الت
(. لكن املياوردي واملتو  جعلوا ليه إويا 216-12/215، كفيايية الن ييه:  6/185روضيييييييييييييية ال يال ني: 

الن؛يي  أو الربذ، و  يذكروا القول الفالث. وكذل  املاوردي وااوام جعلوا الوصييية للرايب كالوصييية  
للري  أو اجل ار أل  الرايب ال تتع د كما تق م. واملذهب أ  لزي  يف هذه املسييييييييييييييائل أقل وا يتمول  

، هنيايية احملتياي: 4/100، وغين احملتياي: 7/57الوصيييييييييييييييية فيميا  ي اه. اتظر: )حتفية احملتياي:  وت  يل
6/80-81.) 

أي إذا قلنا إته فوه أ  يع ى أقل وا يتمولت فمن املرجوع إليه يف تعيني املق ار الوصييييييييييييي أو    (5)
سييييييييييييييم  ، ال سيييييييييييييييط: الشييييييييييييييفعة إ  ق11/283، هناية امل لب: 446الوارث؟. واتظر: )التلفيص:  

 (.308-307، امل لب العا : ]ت: مي ا     الرمحن /957ال؛ قات/
 (.  11/283  أق   لى قول ال ن تيتي. واتظر قول ااوام: )هناية امل لب:  (6)
 .462كما قلنا فيما لو وصى لزي  وللفقرا  وللمساكني. واتظر: ص   (7)
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 الطرف اخلامس: فيه مسألتان:  
األوىل: لو أوصىىىىىىىىىىىىىق ألب زيد أو ألب زل صية الذ و الوصىىىىىىىىىىىىى   ال  وز وا     وال   ا  

وغري ارتف   والواز  وغري الواز   وال  يى  والعي ىة  والمىىىىىىىىىىىىىى    (1)واألغن ى    وارتف 
  فإن (2)والكعري والصىىىىىىألري  واألب زل  و األل واألمل يكا ا يكو الوصىىىىىى    ي      والك ف 

  ونمىىىىىىىىىىىعد (3)  ن   ي    فوجه ن: أحةمه : ال يةلذ األب زل  و األمل  وجزمل يد ال وزاين
  واثن هم : يةل ون  (6)وال افي  و حم زه  (5)وصىىىىىىىىىىىىىى  د العألو    (4)ا   مل يىل اجلمهوز

 
 أ  لةيد ح ف   أو صني  ييمذ هب . (1)
   288-287  التي     الكربى: الوصىىىىىىىىىىىىى  /304-8/303  احل و :  4/116انظ : )األمل:  (2)

  هن ي   454-449  التتم : الوصىىىىىىىى  / 927-2/926الشىىىىىىىى  ذ: ال  ا  يىل بمىىىىىىىى  الصىىىىىىىىةب  /
  الشىىىىىى   5/78  الته ي : 959  العمىىىىىى ف: الشىىىىىى ي  يىل بمىىىىىى  الصىىىىىىةب  /11/299الط  : 
(. لكو 7/57  حت   ارتت ج: 12/206   ي  النع د:     6/172  زوضىىىىىىى  الط لع : 7/98الكعري: 

ييين يكا وصىىىق ألب زل صية  أ   لو وصىىىق ألب زيد ف لت و و الو    ؛بولد: "الواز  وغري الواز "
 الواز .

 /ل(.208/ 1ا ابن : ) (3)
وين اسىىىىىىىىىىىىىىتعيىىةه -وهىى ا  (. لكنىىد زجا ال و  ارل  ف ىى    نىىد: "11/301هنىى يىى  الط ىى : ) (4)

   ن". وافق ل أل   و و  وج  ال م  تجد جةا    -األئم 
 (.5/78الته ي : ) (5)
 (.2/888ارت ز: ) (6)
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: (4)شىىىىىىىىى حد   وب   ال افي  و(3)وال وزا  (2)  ويد أج ل الي اب ون(1)وهو ظ ه  النص
 .(5)أند أبوى

وال ف ق و كلىىىل   ىىىد ي  أن ي و  ألبىىى زيىىىد أو ل  ايتىىىد أو لىىى   ب ايتىىىد أو كو  
 .(7)زمح   الذ ف د ب اي  األمل بطي    ط       ولو ب  : كو  (6)ب ايتد

 مث الكالمل و ثالث  أ وز:

 
". وا ي  ق ي  وصىىىىىىىىىىىى   الي    وال  اي   و بعذ األمل واألل و الوصىىىىىىىىىىىى   سىىىىىىىىىىىىوا   ح ث ب  : " (1)

 (.8/245  خمتص  الزين: 4/116واليجم . انظ : )األمل: 
  الط   الي يل: ] : ميع   عة 6/174  زوضىىىىىىىىى  الط لع : 7/100انظ : )الشىىىىىىىىى   الكعري:  (2)

 (.3/53  أسىن الط ل : 312ال محو[/
 (.8/303)احل و :   ."ألن     الن س و االمس  ينط ق   ق  و   ن  و اجلهت وب   " (3)
(. وبىى    نىىد النوو  و زوضىىىىىىىىىىىىىىى  الطىى لع : "أصىىىىىىىىىىىىىىا الوجه ".  7/100الشىىىىىىىىىىىىىى   الكعري: ) (4)
 (.960(. وب   الألزايل: وه ا لد اجت ه". )العم ف: الش ي  يىل بم  الصةب  /6/174)

ب   التويل يية   ك   الوجه : "وال  ق ي  الي ل وغريه  أن   اة الي ل ح ظ االنم ل  (5)
وأ   غري ييةون  و ال  اي   و   ن  نتم    يل د ابألل  وال يت  ل ون ي  اي  األمل   والت  ل  هب   ويمن   
  اهت  حب ظ النم  والت  ل  يد  ولكو ي تخ ون ابل  اي   و جه  األل واألمل  الي ل فم  ج  

 (.450-449مج ي  ؛ فموين  ي  اجلهت ". )التتم : الوص  /
(: أند ال تةلذ 192(  والنوو  و: )النه ج: 2/888 ز: وال ه  ال   زج د ال افي  و: )ارت

ب اي  األمل و وص   الي  . وك   ايو حج  اهل تم  ال ول  وا جيزمل يفج ا أحةمه . )حت   ارتت ج: 
(. وزجا اخلط   الش ي ين وال     ال و  أبهن  يةل ون. ف  ال: "وهو اليتمة". انظ : ) ألين 7/58

 (.6/80ي  ارتت ج:    هن 4/101ارتت ج:  
  زوضىىى  الط لع : 7/100  الشىىى   الكعري: 11/299  هن ي  الط  : 4/116انظ : )األمل:  (6)
 (.311  الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/6/174

  زوض  7/100  الش   الكعري:  8/303ألن ل ظ ال ح  ال خيتص ابألل. وانظ : )احل و :    (7)
 (.6/82  هن ي  ارتت ج: 7/58  حت   ارتت ج: 3/53لط ل :   أسىن ا6/174الط لع : 
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األو : و الو  األصىىىىىىىىىىو  وال  وو و ه ه الوصىىىىىىىىىى   ثالث  أوجد: أصىىىىىىىىىى ه  و 
  والثىىىى ين: يىىىىةل ون  وجزمل يىىىىد (2)"هو لطىىىى ": ال يىىىىةل ون  وبىىىى   الىىىى وزا : (1)ارت ز

  والثىىىى لىىىىث: أن األيويو واألوالا ال يىىىىةل ون  ويىىىىةلىىىىذ األح ىىىى ا واألجىىىىةاا (3)مجىىىى  ىىىى 
  واا ق أيو  نصىىىوز االت  ق   ق أن (4)"وهو األظه  و الن ذ"واجلةا   ب   ال افي : 

 .(5)األيويو واألوالا ال يةل ون
الث ين: يكا أوصىىىىىىىىق ألب زل ن مىىىىىىىىد أو ألب زل صية وه  أب زيد  م  لو   ن أل ه  

: أهن  ال يةل ون  (6) و ي    نه  وجه ن: أحةمه  وابتصىىىىىىىىىىىىىى     د مج    ف   الو 
يىل  ففجع  والث ين: يةل ون  وتعطذ الوصىىىىىىىىىى   و نصىىىىىىىىىى عه  (7)وختتص الوصىىىىىىىىىى   يألريه 

  بى   ال افي : "وجيى  أن خيتص الوجهى ن ي ولنى  (8)الوزثى   ويع ق العى ب  لع  ى  األبى زل 

 
 (.2/887: "األظه  أن األصو  وال  وو ال يةل ون ف د". )ارت ز: ح ث ب   ال افي  ف د (1)
 (.8/304احل و : ) (2)
(  وايو  2/90(  والشىىىىىى إ أيو يسىىىىىى ق و: )النك : 8/304و نه : ال وزا  و: )احل و :  (3)

(  والتويل و: )التتم :  927-2/926الصىىىىىىىىىىىع ل و: )الشىىىىىىىىىىى  ذ: ال  ا  يىل بمىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىةب  /
 (.448الوص  /

 (.7/99الش   الكعري: ) (4)
 (.6/173  زوض  الط لع : 7/99انظ  الن ذ  ند و: )الش   الكعري:  (5)

والىى هىى : أنىىد ال يىىةلىىذ األيوان وال األوالا  ويىىةلىىذ األح ىى ا واألجىىةاا واجلىىةا . انظ : )حت ىى   
 (.6/81  هن ي  ارتت ج:  7/58ارتت ج: 

(  والعألو  و: 457/أ(  والتويل و: )التتم : الوصى  /208/ 1 نه : ال وزاين و: )ا ابن :   (6)
يل  ع ك  ه ل  و  ارل  و: )العمىى ف: الشىى ي  يىل بمىى   (. وه ا    زج د الألزا5/78)الته ي : 
(. ون  د ايو ال في   و ال  ضى  حمى . انظ : )   ي  4/452  الوسى ف:961-960الصىةب  /

 (.12/208النع د:
   7/60أ  ختتص ابلعى ب   و األب زل غري الوازث . وه ا هو ال ه . انظ : )حت ى  ارتتى ج:   (7)

 (.6/83هن ي  ارتت ج:   4/102 ألين ارتت ج: 
  الط    6/172  زوضىى  الط لع : 7/99  الشىى   الكعري:  11/301انظ : )هن ي  الط  :  (8)

 (.12/208     ي  النع د:  323الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
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 (1)الوصىىىىىىىىىىىىىى ى  ل واز  ابن ى   أ ى  يكا ب نى  ه   وبوفى    ق ا جى صة ف  طع ابلوجىد الثى ين"
 .(2)وبة ص   ي لل ا   مل .انتهق

ب   ال وزا : "وأب زيد ين   نوا حمصىىىوزيو بمىىى  ي نه  ابلمىىىوي ؛ ف و  نع الوصىىى  
زاه  أحةه  زجع نص عد يىل الف  . وين ا يكونوا حمصوزيو أحةه  حصتد ضمنه   ولو  

  وه ا ين تصىىىوز (3)"ج ص االبتصىىى ز   ق يي؛ىىىه ؛ فإن زاه  يي؛ىىىه  ا ي جع يىل الف  
وجي   ف م  يكا   نوا حمصىوزيو الوجد الت ةمل و   .   و   ق صى   الوصى   ل  ع    الكعرية

 .(4)جواص الص   يىل ثالث 

 
ألن   ل مه    ؛ب  : الظ ه  أند ال ف ق و ج  هنم  (. ب   النوو : "7/99الشىى   الكعري: ) (1)

 (.6/173)زوض  الط لع :  ."  ي ع  لكند لال  الي اةأن االس
ومم  يتي ق هب ا ال صىىىىىىىذ أند يكا أن ق الوصىىىىىىى   ل   اي   فه ا االسىىىىىىى  يتن و  الوزث  ب   ا   مل: " (2)

و و ل س وازاث  مث ب   الصىىى ةالين: يكا أيط ن  الوصىىى   ل واز   فه   صىىى وف   م ته  يىل ال يو ال 
غريه: جنيذ الوصىىىىىى    ؛ىىىىىى ف  يىل  و تصىىىىىىا الوصىىىىىى   لد  ويىل  و ال تصىىىىىىا  ي ثون  و ال  اي   وب  

و  ثذ ه ا الوضىىىوو ت ةي  الت مىىى ف   ق الكذ  مث الصىىىري يىل ييط     وظاهر القياسالوصىىى   لد  
 (.  11/301)هن ي  الط  :  ."   ي  يذ الوزث   وتص  ا    ي  يذ  و ل س يواز 

ال افي  و المل ا  ىى مل: " المل ال افي  يه ه  أن  ال ه   ط ق غري بىى   ايو ال فيىى  ييىىة ىى  ك    المل 
 (.326   ة  و المل ا   مل بة ي ه  الت   ة". )الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/

 (.8/304احل و : ) (3)
الصىىىىىىىىىىىىىىنو ا يى    هى ا الوجىد ف مى  ت ىةمل. ولي ىد تعع ايو ال فيى  و كلىل ح ىث  ى ن ك  ه بعىذ   (4)

ه ا الوضىىىع  نة الكالمل   ق الوصىىى   ل  ع    الصىىىألرية ح ث ب  : "ولو   ن  ال ع    صىىىألرية ميكو  
". الط   الي يل: ] : ميع   عة على املشهههههه   اسىىىىىىىىت ي هب  صىىىىىىىى   الوصىىىىىىىى    ووج  اسىىىىىىىىت ي هب  

(. و نة الكالمل   ق يكا ا يوجة  و ب ايتد يال واحة فم كا يصىى   يل د. ح ث ب  :  301ال محو[/
وجه    و زواي  احلن ن  و ث د ت ةمل  لكو الشىىىىىىىهوز وجول    -ي صىىىىىىىة ال افي -"ب  : وبة حك ه 

(. مث ب   ايو ال في   317االست ي ل والتموي   م  ت ةمل". )الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
: "وبىة    حكى يى  وجىد  و احلنى ن  أنىد جيوص  -صىىىىىىىىىىىىىىوزيوحميكا  ى ن األبى زل -هى ا الوضىىىىىىىىىىىىىىع  نىة 

(. ف يذ الصىىنو ظو أند  327االبتصىى ز   ق ثالث   نه ". الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
لكو الصىىىىىنو ك   جواص االبتصىىىىى ز  ك   ه ا الوجد سىىىىى ي     م  ايو ال في  ف   : "و وجد ت ةمل".
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الث لث: ييترب و ال  اي  النمع  يىل أب ل جة ينم  يل د  و أسنة  الوص   يىل  
. (2)و ن مىىىىد  فريت   و أوالا األ م مل يل د اون  و فوبد (1)[بع ال  و ]ب ايتد ويية أصىىىىال  

-  (4)احلمىىىىىىىى ن ونألب زيد ا يةلذ  (3)حمىىىىىىىىين و أوصىىىىىىىىق ألب زل احلمىىىىىىىىو أو أوصىىىىىىىىق ف
 أو أوصىىىىىىق    وين ألب زيد ال (5)وابليكس  و  ا لو أوصىىىىىىق ألب زل ال  ون -ابلتصىىىىىىألري

 
ون ذ  و ال افي  أند يكا ابتصىىى    ق ثالث   و ارتصىىىوزيو هذ  الث  يكا   نوا غري حمصىىىوزيو.  ق الث

 .457صجيزيد أمل ي؛مو حص  الع ب ؟ ف د جواابن. وبة ت ةمل: 
ال ع ذ: اجلم     و الن س يكونون  و ثالث  فصىىىىىىىىىىىىىى  ةا   و بومل شىىىىىىىىىىىىىى  وز   يكونون  و  و  (1)

   9/137 ع ىىذ  يىن: الك  ىىذ والي يو. انظ : )هتىى يىى  ال ألىى : واحىىة. وجيمع   ق ال هعىىهذ. ول  ال
 (.2/448  الصع   النري: 8/5352  مشس الي ومل: 5/1797الص   : 

  الشىىىىى   الكعري: 11/300  هن ي  الط  : 455  التتم : الوصىىىىى  /8/303انظ : )احل و :  (2)
   ألين ارتت ج:  7/58 ج:    حت   ارتت3/53  أسىىىىىىىىىن الط ل : 6/173  زوضىىىىىىىى  الط لع : 7/99
(. والشىىىىىىىىىىىىىى في  ا ينص   ق هى ا احلك  لكو ي ه   و  ال ىد ح  6/82  هنى يى  ارتتى ج: 4/101

 (.117-4/116جيذ وص   الش في  ألب زيد و آ  ش فع. انظ : )األمل: 
يطو  و الي وي   و يين ه ش  احَلَمين: نمع  يىل احلمو يو     يو أ  ن ل   واحلمن ون:    (3)

. انظ : )األنمىىىىىى ل   و الية ن    وه  ينو احلمىىىىىىو المىىىىىىعف يو     يو أل يط ل  زضىىىىىى     ند
 (.127  هن ي  األزل: 1/366  ال ع ل: 4/159  األنم ل ل ممي ين: 41الت   : 

    ايو  طو  و الي وي   و يين ه شىىى   و الية ن    وه  ينو احلمىىى  المىىىعف  : ياحلهمىىىَ ينن ون  (4)
 (.128  هن ي  األزل: 367  ال ع ل: 4/168. انظ : )األنم ل:  ن ل  زض     ند يو أ 

ليع س  اخل     األ و   ال  ون: أ ري الؤ ن   عة   يو ه زون ال ش ة يو حممة الهة   أيو ا (5)
   10/181ه. انظ : )اتزيإ يألةاا: 218  ن  واليتد  شىىىى يو سىىىىن  و.مىىىى  أشىىىىه . توو سىىىىن :  

 (.2/235  فوا  الوف   : 33/279اتزيإ ا شق: 
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وسىىىى ئ  اليع سىىىى    و  ق ه ا ال   س. و و ييا أصىىىى  ين   (1)يةلذ ف د أوالا اليتصىىىى 
 . (3)ال  ي  يىل اجلة ال ايع وال ي ت ق  ند  ولط ه ال وزا   (2) ت ق و الوص   ]يىل[أند يه 

ولو ا يوجة ل موص  ل  ايتد يال ب ي  واحة ص   يل د ين   ن الص أل : ل  ايتد  
  وين  ى نى  ألبى زيىد أو ب اابتىد أو كو  ب ايتىد أو (4)أو ك  ب ايتىد  أو ك  زمحىد  أو ل محىد
احلك    لل  واثن ه : لد الث ث وتعطذ الوصىىىى   و كو  زمحد فثالث  أوجد: أظه ه : أن  

 .(6) واثلثه : أن لد النصو  (5) الع ب
أو أب ل األب زل؛ صىىىىىىىى   يىل    الث ن  : لو ألوصىىىىىىىىق ألب ل أب زيد أو أب زل صية

  وال  ربة ابلريا  وال ابلىىىىى  وزة (7)وهو  و ب يىىىىى  ازجتىىىىىد أو ب يىىىىى  ب ايتىىىىىد  األب ل 

 
اليتصىىىىىىى  ابم: هو حممة أ ري الؤ ن  اليتصىىىىىىى  ابم يو ه زون ال شىىىىىىى ة يو حممة الهة   أيو  (1)

ه. انظ :  227ث  و. ويل اخلالف  مث ن   سىىىن  ومث ن   أشىىىه . توو سىىىن :  يسىىى ق  اخل     األ و  ال
 (110  ا نع   و اتزيإ اخل    : 4/112)اتزيإ يألةاا: 

 بف  و ط. س   ي  الي وف   (2)
وهى ا لطى   ألن جي ه  ب ايى   حكق هى ا ال و  الى وزا   و ييا األصىىىىىىىىىىىىىى ى ل  مث بى  : " (3)

(. وانظ : )  ى يى  النع ىد:  8/303)احلى و :  ."ابألل ال ايع  تي  ال  ا تعى زا ابلنمىىىىىىىىىىىىىىى  األشىىىىىىىىىىىىىىه  ال 
 (.295-6/294  النج  الوه ج: 12/207
  الشىىىىىىىىىى   الكعري: 11/309ألهن  صىىىىىىىىىى ا يوصىىىىىىىىىىو هب  الواحة واجلمع. انظ : )هن ي  الط  :  (4)
 (.316  الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/6/174  زوض  الط لع : 7/100

انظ  الصىىىىى از المىىىىى ي  . وال ه  أن لد مج ع الوصىىىىىق يد؛ ألن اجلمع غري   صىىىىىوا هن   ويمن   (5)
(. وانظ :  310-11/309ال صىىىوا الصىىى   يىل جه  ال  اي   م     د ا   مل و: )هن ي  الط  : 

 (.6/81  هن ي  ارتت ج: 7/57  حت   ارتت ج: 3/52أسىن الط ل : )
  الط    7/100 ك أيو  نصىىىىىىىوز العألةاا . انظ : )الشىىىىىىى   الكعري:  حكق ه ا الوجد األسىىىىىىىت (6)

(. وب   ايو ال في : "وا أفه  لد  يىن. وين خت ذ أبند ين ه   ق 317الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
أن أبذ اجلمع اثن ن؛ لز د أن ي و  ف م  يكا أوصىىق ل    ا   واص االبتصىى ز    هم  أي؛ىى    وا ن   و 

 (.317الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/ب   يد". )
  التي   ىىىى  8/305  احلىىىى و : 4/117فال يهيطق األييىىىىة  ع وجوا األب ل. انظ : )األمل:  (7)

 (.5/79  الته ي : 4/453  الوس ف: 458  التتم : الوص  /296الكربى: الوص  / 
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. وال (2)  ويىىةلىىذ ف ىىد األيوان واألجىىةاا واجلىىةا  واألوالا واألح ىى ا وغريه (1)واألنوثىى 
  وأشىىىى ز ال وزاين (3)ف ق ي  الي   واليجم    ق   ت؛ىىىىق  المل الشىىىى في  واألصىىىى  ل 
  ي ىى    يال أن ي و  يىل جم   اخلال  و الو  الىىةل  ابألمل ف مىى  يكا  ىى ن الوصىىىىىىىىىىىىىى  

  و  ت؛ىىىىىىىىىىىىى ه أن جي   اخلال  و (4)أوصىىىىىىىىىىىىى   ألب هب  يل زمح   ف ةل ون بطي     ليج 
. وال ي ؛ىىىذ ي  وزة؛ ف مىىىتو  األل (5)الو  األمل ف م  يكا أوصىىىق ألب ل أب زل ن مىىىد
 .(6)واألمل وااليو والعن  وأوالا العن  وأوالا العن   

األب ل ف م  يكا أوصىىىىق ألب ل أب زيد    يكا  [/أ52]وب ة الشىىىى في  و األمل الو        
وب   ال وزا :    ف فه  أند يكا   ن وازاث  ال يةلذ   (7)ا يكو األب ل وازاث  لك   أو غريه

"يكا   ن ولة صىىىىىىى عد واحةا  أل  الوصىىىىىىىق يد   د  ك  ا    ن أو أنثق   مىىىىىىى م   أو   ف ا   

 
  حت   ارتت ج: 6/296:   النج  الوه ج4/453  الوس ف:11/303انظ : )هن ي  الط  : (1)
 (.6/83  هن ي  ارتت ج: 4/102   ألين ارتت ج: 6/59

 أ  يةلذ ف د ال  و واألصىىىىىىىىىىىىىذ  وال ل  ف د اخلال  ف م  لو أوصىىىىىىىىىىىىىق ل  ايتد. ب   ا   مل: " (2)
وتي  ذ كلل ي ؛ فإن ا نم ن يكا أش ز يىل شخص  وب  : ه ا ب اييت  و  ن أابه أو ولةه  ف  ظد 

". )هن ي   كا ب  : ه ا أب ل ب اييت  مث فمىىىىىىى ه ابألل والولة  بعذ  ند  وا يية كلل تي  ةا  تي  ة  وي
   4/453  الوسىىى ف:  962(. وانظ : )العمىىى ف: الشىىى ي  يىل بمىىى  الصىىىةب  /11/302الط  : 

  النج  الوه ج: 339-338  الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/101و7/99الش   الكعري:  
6/293.) 

 ف   يشريوا يىل ال  ق ي نهم . انظ     سعق  و الص از و احلواش  الثال  الم ي  . (3)
 /ل(.208/ 1ا ابن : ) (4)
ك   ا   مل أند يكا أوصق ألب هب   ند زمح  ؛ أن الص ةالين ب  : ينةزج حتتد ب اي  األمل وين   ن  (5)

  األمل يكا ب   ألب هب  ب اي  وا ي    الوص    ي     لكند    د ابل ح   وه ا ي ت؛  أال تةلذ ب اي
 (.961(. وانظ : )العم ف: الش ي  يىل بم  الصةب  /11/302ال ح . )هن ي  الط  : 

  304-11/303  هن ي  الط  : 460  التتم : الوصىىىىىىىىىىىىىى  /306-8/305انظ : )احل و :  (6)
  النج  الوه ج: 4/453  الوسىىىىىىىىىى ف: 962  العمىىىىىىىىىى ف: الشىىىىىىىىىى ي  يىل بمىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىةب  /305و
 (.6/83  هن ي  ارتت ج: 4/102   ألين ارتت ج:  6/59حت   ارتت ج:    6/296

 (.4/117)األمل:   انظ : (7)
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  خبال     يكا ب   ل  اييت؛ فإند (1)أو غري واز  يكا أج ص الوزث  الوصىىىىى   ]ل واز [وازاث   
  وه ا ي ت؛ىىىىىىىى  أن الواز  ال يةلذ يكا أوصىىىىىىىىق (2)"ال يةلذ واز  لتي  ه ا ابل  ل 

. وبىىة ن ىىذ ال افي  ن ا كلىىل اخلال  هنىى   وف  و    ىىد (3)ل  ايتىىد وين أجىى ص ي  ىى  الوزثىى 
ألب ل أب زل ن مىىد ]و  ن األب ل وازاث  صىى   يىل  و ي  د ممو ل س ف   : "يكا أوصىىق  

  ونمىىىىعد يىل (4)يواز  ين ا تصىىىىا الوصىىىى   ل واز  أو صىىىى  ن ه  وا جيزه  ابب  الوزث "
ال  (6)وغريه  وبى  : "هو جوال   ق بولنى  أنىد لو أوصىىىىىىىىىىىىىىق ألبى زل ن مىىىىىىىىىىىىىىد[ (5)العألو 

يةلذ الوزث   أ   يكا ب ن  يةل ون ويوصو ال      ه  و  ق غري الوازث ؛ فتعطذ الوصىىىىى   
 . (8)غريه" (7)هن  يال أن يتيةا األب يون ويكون ف ه  واز  ]و[

و ي ىةمل الولىة ك  ا   ى ن أو فهىذ يمىىىىىىىىىىىىىىوى ي نهمى ؟ أ (9)ولو اجتمع األل ]والولىة[
  وصىىىىىىىىىىىى ا مج    األو ؛ و   د ي ةمل األل   ق ولة (10)أنثق؟ ف د وجه ن وب ذ بوالن

 
 ص اة  و ط.   ي  الي وف   (1)
 (.8/305احل و : ) (2)
وي ت؛ىىىىى  أن يةلذ الواز  و الوصىىىىى   ألب ل أب زيد. وبة ت ةمل اخلال  و الو  الواز  و  (3)

 .471ص  انظ :  الوص   ل  ايتد
 (.7/103الش   الكعري: ) (4)
 (.5/79وبة ك  ه العألو  و: )الته ي :  (5)
 بف  و ط. س   ي  الي وف   (6)
 بف  و ط. س   ي  الي وف   (7)
 (.7/103الش   الكعري: ) (8)
 بف  و ط. س   ي  الي وف   (9)

   11/304  هن ي  الط  : 459  التتم : الوصىىى  /297انظ : )التي     الكربى: الوصىىى  / (10)
  زوضىى  7/101  الشىى   الكعري:  5/79  الته ي : 962العمىى ف: الشىى ي  يىل بمىى  الصىىةب  / 

  الط ىىىىىىى  اليىىىىىىى يل: ] : ميعىىىىىىى   عىىىىىىىة 12/209    ىىىىىىى يىىىىىىى  النع ىىىىىىىد: 175-6/174الطىىىىىىى لع : 
ت ةمي ال  و   ق األصىىىىىذ؛ ألند أبوى يزاث  وتيصىىىىى ع  . انظ : )حت   (. وال ه  346-344ال محو[/
 (.6/82  هن ي  ارتت ج: 4/102   ألين ارتت ج: 7/59ارتت ج: 
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؛ و  ق هىى ا ي  ه  العطو الثىى ين مث الثىى لىىث وهكىى ا  (1)الولىىة  والثىى ين أظه   نىىة ال افي 
   و  ا يكا اجتمي  األمل واألوالا.(2)واستعيةه ا   مل والألزايل

ويكا ا يكو أحىىىىىة  و األوالا واألح ىىىىى ا بىىىىىةمل األيوان   ق غريمهىىىىى   مث األجىىىىىةاا      
واجلىىىةا  ين ا يكو يلوة وال ألوا ؛ األب ل  نه  فىىى ألب ل  فىىىإن ا يكو أحىىىة  و 
األصىو  ف أللوة واأللوا  ك وزه  وي ثه  سىوا   سىوا    نوا  و األل أو  و األمل  مث 

 وين سىىىىىىىىىىىىىى  وا  مث األ مى مل واليمى   واأللوا  واخلى ال   مث أوالاه  ك وزا   ى نوا أو ي اث  
أوالا ال  ي   ي ةمل األب ل ف ألب ل  نة اسىىىىىىىىىتوا  اجله ؛ ف  ةمل أوالا العن     ق أوالا 

العن   واألخ لألل   ق ايو األخ  و األيويو  واينىد   ق ايو ايو األخ  و  (3)]أوالا[
 األخ  و األمل وايند ي ةمل    هم . (4)األيويو  و  ا

فىىإن الت  ىى  اجلهىى  بىىةمل العي ىىة  و اجلهىى  ال  يعىى    ق ال  يىى   و اجلهىى  العي ىىةة؛      
 و أ  جه    ن   ق ف  ةمل ايو ايو االيو   ق األخ  وايو ايو ايو األخ وين سىىىىىىىىىىىىى ذ 

الي   وي ةمل األخ الةيل  هت    ق األخ الةيل  ه  واحةة؛ ف  ةمل األخ واألل   و 
األيويو   ق األخ واأللىى   و األل لىى صىىىىىىىىىىىىىىىى  أو  و األمل لىى صىىىىىىىىىىىىىىىى   وأوالاه   ق 

  ب   ايو الصىع ل: "وو (6)  وب ذ: و ت ةميد ال والن ارت  ن و والي  التزويج(5)أوالاه 
 

 (.7/101الش   الكعري: ) (1)
ألن ال  ل نمىىىىىىىىىىىىىىعىى  فىىإكا ب ل االيو  و األل ب ل األل  و االيو. انظ : )هنىى يىى  الط ىى :   (2)
 (.962م  الصةب  /  العم ف: الش ي  يىل ب11/304
   والثع   و ط.بف  و األصذ س   ي  الي وف   (3)
 و ط ص اة ايو. (4)
-11/304  هنىى يىى  الط ىى : 306-8/305  احلىى و : 4/117انظ  هىى ا الفت ىى : )األمل:  (5)
  زوض  102-7/101  الش   الكعري: 963-962  العم ف: الش ي  يىل بم  الصةب  /308

 (.6/175الط لع : 
ف  ىىد بوالن: أحىىةمهىى : يمىىىىىىىىىىىىىىتو ن  والثىى ين: ي ىىةمل األخ  و األل واألمل   ق األخ  و األل.  (6)

(. وبىىة ن ىىذ حكىى يىى  ال ول  و هىى ا العىى ل.  19/295و 12/80و 9/85)هنىى يىى  الط ىى : انظ : 
  الط   6/175  زوضىىىىىى  الط لع : 7/102ال افي  والنوو  وايو ال في . انظ : )الشىىىىىى   الكعري:  

(. وجيذ ال وزا  نظري ه ه المىىىىىىىىىىىىىى ل  و الوبو   ق 351-350الي يل: ] : ميعى   عىة ال محو[/
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أهنى   .(1)"ك  ا و  رياثهمى  ؛ت ىةمي جىةة  و جهت    ق جىةة  و جهى  واحىةة وجهى ن
هذ أتل  نصىىىى ع  واألل ى نصىىىى ع     هنم  ثال  جةا ؟ أو يمىىىىتو ن و المىىىىةس؟ أو 

 ت ةمل ه  يد؟
ولو اجتمع اجلىىىة واجلىىىةة  ع األخ أو األلىىى  فط ي ىىى ن: أظه مهىىى : ف ىىىد بوالن: 

. وال (3). والث ين: ال طع ابلث ين(2)أحةمه : يمىتو ن  وأصى هم : أن األخ واألل  أوىل
واأللىى   و  ف ق و ج  ن اخلال  ي  أن يكون اجلىىة واجلىىةة لألل أو لألمل  واألخ

األيويو أو  و األل أو  و األمل؛ ف ج   اخلال  و اجلىىة لألمل  ع األخ  و األيويو  
واا ق ا  ى مل أن اجلىة لألل ي ىةمل .  (4)األخ لألمل   ى ا صىىىىىىىىىىىىىى حوا يىدوو اجلىة لألل  ع 

 
(. وال ه  أند ي ةمل و الوصىىىى   لألب ل األخ الشىىىى  ق   ق األخ 7/530احل و : بول . انظ : )

 (.6/83  هن ي  ارتت ج:  7/59ألل أو ألمل  ومه  يمتو ن. انظ : )حت   ارتت ج:  
والوجه ن أحةمه : ت ةمي اجلةة الةل    و  (.2/930الشىىى  ذ: )ال  ا  يىل بمىىى  الصىىىةب  / (1)

   464واحىةة  والثى ين: يمىىىىىىىىىىىىىىوى ي نهمى . انظ : )التتمى : الوصىىىىىىىىىىىىىى  / اجلهت    ق الىةل ى   و جهى 
  الط   الي يل: ] : ميع   عة 6/175  زوضى  الط لع : 7/102  الشى   الكعري:  8/94الع  ن: 
وت ةمل اجلةة  و اجلهت    ق اجلةة  و  (. ب   الش ي ين: "12/211     ي  النع د:  352ال محو[/

 (.4/102". ) ألين ارتت ج: وازص   و الوبو وين استو  و ا ز جه   م  جزمل يد العألو  واخل
  الشىىىىىىىىىىىى  ذ: ال  ا  يىل بمىىىىىىىىىىىى   298  التي     الكربى: الوصىىىىىىىىىىىى  /8/306انظ : )احل و :  (2)

  العمى ف: الشى ي  يىل بمى   11/306  هن ي  الط  : 461  التتم : الوصى  /2/929الصىةب  /
  زوضىىىىىىىىىى  الط لع : 102  الشىىىىىىىىىى   الكعري: 8/93:   الع  ن 5/79  الته ي : 463الصىىىىىىىىىىةب  /

(. وال ه  ت ةمل األخ  و اجله   الثال    ق اجلة؛ ألن األخ يةيل اباليو  واجلة يةيل 6/175
  هنىى يىى   4/102   ألين ارتتىى ج:7/59ابألل  وا اال   و جهىى  العنوة أبوى. انظ : )حت ىى  ارتتىى ج:

 (.83-6/82ارتت ج:
  الط   الي يل: ] : ميع   عة 6/175  زوضىىىىىىىىى  الط لع : 7/102: انظ : )الشىىىىىىىىى   الكعري (3)

 (.6/296  النج  الوه ج: 355-354ال محو[/
 الص از الم ي  . (4)
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  ( 1)  ق األخ  و األمل ات  ب    وأن اخلال  و اجلة لألمل يمن  هو  ع األخ لألمل ل صىىىىىىىىىىى 
 .(2)وهو   ت؛ق  المل ال وزاين وال  ض 

جة   ولو   ن  ع (3)ين ب ن  يمتو ن بةمل اجلة واجلةة   ق ولة األخ واألل التفريع:  
األل أو جىىىة األمل    أو  مىىى   أو  ع اجلىىىة أو اجلىىىةة لألمل لىىى   أو لىىى لىىى  فوجهىىى ن: 
أحةمه : أن الي  واليم  واخل   واخل ل  يمىىىى وون جة األيويو وجةهت  ف  مىىىى  ي نهم   م  
يشىىىىىىىى زا ا لوة اجلة  واثن هم : أن جة  األيويو وجةت هم  أوىل  و األ م مل واليم   

 .(5)وين ب ن  ي ةمل األخ بةمل ايند وين س ذ   ق اجلة .(4)واأللوا  واخل ال  
وو ت ىةمي جىة األل   ق األ مى مل واليمى   وجىة األمل   ق األلوا  واخلى ال   
وجهىى ن: أحىىةمهىى : ال  وي ىىةمل األ مىى مل واليمىى      ىىد واأللوا  واخلىى ال    ق ارل   

جتمع  ع أهن  يمىىىىىىىىىتوون   ه   ف  [/ل 52]ويمىىىىىىىىىوى ي  األصىىىىىىىىىن   األزيي   والث ين: 
 .(6)األ م مل واليم   واأللوا  واخل ال  أزيي  أجةاا وأزيع جةا   وي مىىىىىى  ي  الكذ

 
(. ب   ال افي : "لكو ك   أصىىى  ين  أند ال ف ق  وجي   ال والن و 11/307هن ي  الط  : ) (1)

(. يذ ال ه  أند ي ةمل األخ لألمل   ق 7/104". )الشىىىىىىىىىىى   الكعري: اجلة أل األل  ع األخ لألمل
 ."  و الص    الم ي  2"اجلة  م  ت ةمل و احل ش   زب : 

/ل(. وانظ  الن ذ  و ال  ضىىىىى  حمىىىىى  و: )الط    208 /1انظ  بو  ال وزاين: )االابن :   (2)
 (.355الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/

  الشىىىىىىىىىىىىىى   الكعري: 8/93 الع ىىىىى ن: 11/306  هنىىىىى يىىىىى  الط ىىىىى : 8/306انظ : )احلىىىىى و :  (3)
 (.6/175  زوض  الط لع : 7/102

  الط ىى  اليىى يل: ] : ميعىى   عىىة 11/210    ىى يىى  النع ىىد: 307-8/306انظ : )احلىى و :  (4)
 (.360ال محو[/

  (.462التتم : الوصىىىىىىىىىى  /  298التي     الكربى: الوصىىىىىىىىىى  / ع: )المىىىىىىىىىى ي   انظ  الصىىىىىىىىىى از  (5)
   ألين ارتتىىىى ج:  7/59انظ : )حت ىىىى  ارتتىىىى ج:   األلوة ي ىىىىة ون   ق اجلىىىىةواة والىىىى هىىىى  أن يين

 (.6/82  هن ي  ارتت ج:  4/102
  الط   الي يل:  11/210     ي  النع د:  462  التتم : الوصىىىىىىىىىىىى  /8/306انظ : )احل و :  (6)

ييىة   ك  وا -(. ب   ايو حج  اهل تم  واخلط ى  الشىىىىىىىىىىىىىى ي ين وال     175 عىة ال محو[/  ] : ميعى 
الي  واليمى    ق أ  اجلىة  بى لوا: "لكو ايو ال فيى  بىةمل -أن اجلىةواة   ىة ى    ق اليمو ى  واخلؤولى 
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. و  ا لو   ن  ع (1)وخي ج ف م  يكا اجتمع جةا  و   ثالث  أوجد  اثلثه : أهنم  سىىىىوا 
جة األل  م  أو ل   أو ل ل   أو  ع جة األمل ل   أو ل ل   أو  ع جة األمل    أو 

 .(3)وأج   اخلال  و ايو األخ  ع أ  اجلة  والظ ه  ت ةمي ايو األخ  (2) م 
 فرع

أوصىىىىق جلم     و أب ل أب زل صية  أو  و أب ل أب زل ن مىىىىد فالية  و الصىىىى   يىل 
 - ثالثى  أينى   أو ينى   أو يلوة أو ألوا  -ثالثى ؛ فىإن  ى ن لىد و الىةزجى  ال    ثالثى   

 : أحىىةمهىى : ال جيىى  تيم مه   وييط (4)ثالثىى  فوجهىى نافع يل ه   فىىإن  ىى نوا أ ث   و 

 
)حت ىى   ".  ىى هن  واف وه   ق هىى ا ف ي ىىد هو الىى هىى . انظ : واخلىى   واخلىى لىى    ق جىىة األمل وجىىةهتىى 

 (.6/82  هن ي  ارتت ج: 4/102   ألين ارتت ج: 7/59ت ج: ارت
 (.8/114  حب  ال ه : 8/307انظ : )احل و :   (1)
 (8/114  حب  ال ه : 8/307ك   ه ه الم ئذ ال وزا  وتعيد ال و ين. انظ : )احل و :  (2)
ل  بو  التمىىىىىىىىىىىىوي  ي نهم    ف  د بوالن: أحةمه : أن اجلة أوىل  والث ين: أن ايو األخ أوىل. وال (3)

  العمىىىىىىىىىىىىىى ف: الشىىىىىىىىىىىىىى يىىى  يىل بمىىىىىىىىىىىىىى   11/306  هنىىى يىىى  الط ىىى : 8/307هنىىى . انظ : )احلىىى و : 
(. وال ه   م   6/175  زوضىىىىىىىىى  الط لع : 7/102  الشىىىىىىىىى   الكعري:  964-963الصىىىىىىىىىةب  /

 ت ةمل أن ايو األخ أوىل.
  الع  ن: 466/  التتم : الوصىىىىىىىىى  2/931انظ : )الشىىىىىىىىى  ذ: ال  ا  يىل بمىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىةب  / (4)
 (.6/176  زوض  الط لع : 7/103  الش   الكعري: 8/94
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نىد ظى ه  ي  وب ىذ (2)  وصىىىىىىىىىىىىىى  ىد آل ون(1)الوصىىىىىىىىىىىىىى  ثالثى   نه   وجزمل يىد يي؛ىىىىىىىىىىىىىىه 
 . (5): أند جي  است ي هب -(4)وهو ظ ه  نصد و األمل-  وأص هم  (3)]النص[

  نوا ثالث  وين   ن  و و الةزج  ال    اون الثالث  صىىىىىىىى   يل د    خيصىىىىىىىىد لو  
؛ فىإن  ى ن لىد اينى ن وح  ىة فى لث ثى ن لالين  والعى ب  ل    ىة  (6)ومتمنى  الثالثى  ممو ي  ه 

ولو  ىى ن ايو وح  ىىةان فىى لث ىىث لاليو والث ثىى ن ل    ىىةيو  وين  ىى ن ايو وايو ايو وايو 
  اليواايو ايو افع يل ه  أثالاث   ولو   ن لد ايو وايو ايو وينو ايو ايو افع لاليو واليو  

الثىىىى لثىىىى  أمل ييممون؟ ف ىىىىد  (7)وهىىىىذ يىىىىةفع الث ىىىىث العىىىى ب  لواحىىىىة  و أهىىىىذ ]الىىىىةزجىىىى [
  وف د نظ . ب   (9)  وب   ال افي : "وال   س التمىىىوي  ي   ذ الةفوو يل ه "(8)الوجه ن

 
أج ل سىىىىىىىى    و اب ا  والعنةن ج  و التي  ق". ب   ايو ال في : "ه ا    الت زه ال و ين  ويد  (1)

 (.363انظ : )الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
 (.466-465  لتويل و: )التتم : الوص  /  (2)
ب   ايو ال في : "ص   و الع   أن ه ا ظ ه  نصىىىىد و األمل".   بف  و ط. سىىىى    ي  الي وف   (3)

 (.12/209     ي  النع د:  363انظ : )الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
 فإن   ن أب ل الن س يد ثالث  فصىىىىىىىىىىىى  ةا    ؛ث ث   يل جلم     و ب اييت  ح ث ب  : "ولو ب  : (4)

 (.  4/117 ". )األمل:فهو هل  وسوا    نوا زج ال أو نم  
(  وال   الت زه ايو الصىىىىىىىىىىىىىىع ل  وحك ه  و 8/308وه ا ظ ه   المل ال وزا  و: )احل و :  (5)

 (.2/931ال  ض  أ  الط   و اب ا. انظ : )الش  ذ: ال  ا  يىل بم  الصةب  /
 (.6/82  هن ي  ارتت ج: 7/59وال ه  وجول است ي هب . انظ : )حت   ارتت ج: 

  التتمىىىىى : 299  التي   ىىىىى  الكربى: الوصىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  /8/308  احلىىىىى و : 4/117انظ : )األمل:  (6)
 (.7/103  الش   الكعري:  8/94  الع  ن: 309-11/308  هن ي  الط  : 465الوص  /

 و األصذ: الزوج   والثع   و ط  وهو الصوال. (7)
   209-12/208النع د:        ي 6/176  زوضىىى  الط لع : 7/103انظ : )الشىىى   الكعري:  (8)

 (. وال ه   م  ت ةمل أهن  يمتو عون.54-3/53أسىن الط ل : 
 (.7/103ي صة يكا ب ن  ابلتيم     م  ك  . انظ : )الش   الكعري:   (9)
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  أ  ف كون األصىىىىىىىا (1)"ال افي : "و  ن يشىىىىىىىعد أن ي    و ال  و أند وصىىىىىىى   لألري  ي 
 .(3)وف د نظ   (2)يطالهن 

 فروع
 ف وو خنت  هب  ه ا ال م :

يكا أوصىق ر  زسىو    صى ق      د وسى  ؛ فبلد ينو ه شى  وينو الط   أمل مج ع    
. ولو أوصىىىىىىىىىىىىىق ر  غريه (5)  أصىىىىىىىىىىىىى هم  أوهلم (4)أ تد؟ ف د وجه ن ت ة   و الصىىىىىىىىىىىىىالة

  و  ق ه ا ب   األسىىت ك أيو (6)فوجه ن: أحةمه : أهن  ابن    وأشىىعههم : أهن  صىى    

 
ألن ل ظ اجلم     نك  فصىىىىىىى ز  م  لو أوصىىىىىىىق ألحة ال ج    أو لثالث  ال   ق التي    و " (1)

 (.7/103: )الش   الكعري". مج     ي ن 
     ي  النع د:  116//6  زوضىىىىىى  الط لع : 7/35  الشىىىىىى   الكعري: 8/310انظ : )احل و :  (2)
 (.6/42  هن ي  ارتت ج: 7/6  حت   ارتت ج: 6/235  النج  الوه ج: 12/152
ك   ايو ال في  اجلوال  و ه يو االشىىك ل   ف رياجع. انظ : )الط   الي يل: ] : ميع   عة  (3)

أبن  ى  ك  ه ف ىد  (. و ى لىل أجى ل ايو حج  اهل تم   و ا شىىىىىىىىىىىىىىكى   الثى ين 364-363ال محو[/
ييهى مل  و  ىذ وجىد  و غري ب ينى  تع نىد  و ى  هنى  ل س  ى لىل؛ ألنىد لى  زيف الوصىىىىىىىىىىىىىىق هل  يوصىىىىىىىىىىىىىىو  

. انظ : )حت ىى       أن   ااه ي نىى  احلك  هبىى   و غري نظ  ل تعي ا الىى   الىى     ىىد  و األب ي ىى 
 (.6/82  هن ي  ارتت ج:  60-7/59ارتت ج: 

الت و الي م   و آ  النيب ال يو يصىى ق    ه  و التشىىهة  و ه    ق ال ول  ال يو ك  مه    (4)
     ي  1/263  زوضىىىى  الط لع : 1/534  الشىىىى   الكعري:  7/517انظ : )احل و :  و الصىىىىنو. 

 (.2/67  حب  ال ه : 3/218النع د:  
   6/177  زوضىىىىىىىىىىىىىىى  الطى لع : 7/104  الشىىىىىىىىىىىىىى   الكعري: 11/311انظ : )هنى يى  الط ى :  (5)

 (.365-364الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
الواالة  وغريه   و السىىىىىىتعه مل ال  ظ وت ااه ي  ال  اي   وأهذ الةيو  وأصىىىىىى  ل  و أيط ه  ف (6)

 ؛ ولظهوز أصىىىىذ لد و الشىىىى و.االحتك مل إبيط   الوصىىىى   ال  يىن لد ألن فو و صىىىى  ه   اجله  .
(. وال ه  صىىىىىىى ته . انظ : ) ألين ارتت ج:  3/54انظ  الصىىىىىىى از المىىىىىىى ي    ع: )أسىىىىىىىىن الط ل : 

 (.6/82  هن ي  ارتت ج: 4/98
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  (1) نصوز: "حيتمذ أن يكون   لوص   لألب زل  وحيتمذ أن ي و  يىل اجته ا احل   "
  واسىىىىىىىىىىىىتعية ا   مل (2)فإن   ن هن ا وصىىىىىىىىىىىى  فهذ يتعع زأيد أو زأ  احل   ؟ ف د وجه ن

 يت   ن   اا الوص   ب   ال افي : "وا ي   وا أن احل    والوص   (3)ال جوو يىل الوص 

أظه   ي ين ال  ظ ابلوضىىىىىىىىىع أو االسىىىىىىىىىتيم  ؟ وينعأل  أن ي   : ال      ااه ين  (4)]أمل[
 .(5)أ كو اليثوز    د ي  ين   ويال ف ظه  الي ين"

ب ى : وهو ال اا ابالجتهى ا الى   ك  وه  بى   ا  ى مل: "وجي   الوجهى ن و الصىىىىىىىىىىىىىى ى    
 .(6) احتم ال  تيم  مجيه "والعطالن و  ذ ل ظ جممذ ت اا ي 

ولو أوصىىىىىىىىىىىىىىق ألهىذ ي تىد أو ألهىذ ي ى  صيىة فوجهى ن: أحىةمهى : أنىد حيمىذ   ق  ى  
  ( 8)  ب   ال افي : "و  ند أشىىعد"(7)حيمذ    د األو   واثن هم : تةلذ الزوج  ف د أي؛ىى   

أهن  نمىىىىىىىىىىىىىىذ اراب     لوة واأللوا  واأل م مل واليم   ": (9)وحكق التويل  و ثي  

 
  الط   الي يل:  6/177  زوضىىىىىىىىىىىى  الط لع  :7/104انظ  الن ذ  ند و: )الشىىىىىىىىىىىى   الكعري:  (1)

(. وال صىىىوا هن  لو ييطق الوصىىىق يد؛ ف  ذ يكون  صىىى فه   صىىى   366] : ميع   عة ال محو[/
 (.11/213الوص   لألب زل  وب ذ ين  ص فه  زاجع يىل اجته ا احل   . انظ : )هن ي  الط : 

وه   الوصى   ر  فالن صى          أن الصى از المى ي  . وال   زج د اخلط   الشى ي ين وال (2)
 (.6/82  هن ي  ارتت ج:  4/98. انظ : ) ألين ارتت ج:   لوص   لألب زل

". انظ :  ألند ل س  مىىىىىىى ط    ق أن ي يذ    يشىىىىىىى    ول س جمتهةا ي جع يىل اجته اهوب  : " (3)
 (.11/213)هن ي  الط  : 

 الش   الكعري.. وه   ثعت  و ي ت؛ ه  الم  قص اة  (4)
 (.7/104انظ : )الش   الكعري:  (5)
 (.11/213هن ي  الط  : ) (6)
   6/177  زوضىىىىىىىىىىىىىىى  الطى لع : 7/104  الشىىىىىىىىىىىىىى   الكعري: 11/213انظ : )هنى يى  الط ى :  (7)

(. والى هى  أن أهىذ الع ى   ى ر  لكو تىةلىذ ف ه   398الط ى  اليى يل: ] : ميعى   عىة ال محو[/
 (.6/82  هن ي  ارتت ج: 4/98   ألين ارتت ج:  3/54الزوج  أي؛  . انظ : )أسىن الط ل : 

 (.7/104) الش   الكعري: (8)
أمحة يو حيىي يو صية  أيو اليع س  الش ع ين   واله   الي و  يثي    ي  مل الكوف   و هو:   (9)

  نزه  األلع   13/24ه. )انظ : النتظ :  291الن و وال أل  و ص  ند   و  تعد: "ال صى ا"  توو: 
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  وبىىة ت ىىىةمل و  تىىى ل الوبو  و (2)  بىى  : "ف  مىىىذ    ىىىد"(1)"وأوالاه  اون األوالا
  .(3)ال وزا  ش   يتي  جم ئد هن 

وجوه: أحةه : أند الزوج  ل صىىىىىىىىىىى   واثن ه : أند  (4)]الع  [ وو أه د اون ل ظ
أهن  ب ايتىىد  وو الو  الزوج "  واثلثهىى  وهو الىى   و احلىى و : (5) ىىذ  و ت ز ىىد ن  تىىد
 . (7)  و  ق األو  لو   ن الوص  ا  أة يط   الوص  (6)"والزوج   يه  وجه ن

 
 (.173و نع    األااب :  

 (.8/95  الع  ن:5/79(. وانظ : )الته ي :  469التتم : )الوص  / (1)
النتمىىىىىىىىىىىىىىع  يىل اراب ". )التتمى :  -أ  ي  ظ أهىذ الع ى -ونص  ال ىد: "في ق هى ا خنتص يىد   (2)

 (.469الوص  /
ولو وب ه    ق أهذ ي تد ف  ه  ثالث  أوجد: أحةه :  و  سعد ب   ال وزا  و  ت ل الوبو: "  (3)

". )احل و : نم  أو سع ية. والث ين:  و اجتمع  يد و زح . والث لث:  ذ  و اتصذ  ند  يىل اجل
 /أ  نمخ  الكتع  األصه ي .336  لوح :  و الخطوط  وانظ : اجلز  األو   (.7/529

 .ي ت؛ ه  الم  قص اة    ي  الي وف   (4)
  زوضىىىىىىىىىىىىىىىىى  الطىىى لع : 105-7/104  الشىىىىىىىىىىىىىى   الكعري: 11/213انظ : )هنىىى يىىى  الط ىىى :  (5)
   ألين ارتتىى ج: 3/54(.  والىى هىى  أهن   ىىذ  و ت ز ىىد ن  تىىد. انظ : )أسىىىىىىىىىىىىىىىن الطىى لىى : 6/178
 (.6/82  هن ي  ارتت ج: 4/98

وجوه: أحةه : المت ق : "وي لل جيتمع و الم ل  أزيي  ب   ايو ال في  (.8/305احل و : )  (6)
األب زل ف ف. الثى ين: ه  والزوج والزوج . الثى لث: الزوج  ل صىىىىىىىىىىىىىى . ال ايع:  و ي ز د ن  تىد. وه ا 

 (.368-367خي لو الوجد الث ين و يل اج الزوج ف ف". )الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
   7/105الشىىىىىىىى   الكعري:   11/313و  لل لو أوصىىىىىىىىق ألهذ ا  أة. انظ : )هن ي  الط  :  (7)

 (.  367  الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/6/178زوض  الط لع : 
ب  : ينعأل  أال تعطذ  يذ يتي  الوجد الث ين  أو ي جع ف د يىل الي  . واألزجا  و   ب   النوو : "
 (.6/178)زوض  الط لع :    ."الوجه  الث ين
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  وو الو  أوالا (2)ف لوصىىى   لو ينمىىى  يل د  و أوالاه  (1)د ولو أوصىىىق لن سىىىع
. ولو أوصىىق لو ين سىىعد (3)ين تد ف ه   وجه ن: أشىىعههم   نة ال وزا : أهن  ال يةل ون

  وو تنىى و  األمل واجلىىةا     مىى  (4)تنىى و  اراب  وا لوة واأللوا  واأل مىى مل واليمىى   
العن   و الصىىىىىىىىىىىىىوزة الت ة    وال يةلذ ف د األلوا    نوا وجه ن  م  و الو  أوالا 

 .(5)واخل ال   وال ا لوة لألمل
ف د   ؟ولو أوصىىىق راب  فالن فه  أجةااه   و اجلهت  أو  و جه  األل ل صىىى 

وغريه   (7)  واألو  هو  ى  أجى ل يىد أيو  نصىىىىىىىىىىىىىىوز(6)وجهى ن: أظه مهى   نىة ا  ى مل الثى ين
و  ا احلك  لو أوصىىىىىىق أل ه تد  هذ يي  جةاتد  و اجلهت ؟ أمل خيتص جةاتد  و األمل؟ 

 
: مجع الن س   وهو الم و  الش زا والش  ذ و النم   ي     س  فالن فال   الن سعون  (1)

انظ : )الصى   :    فالن ين سى  فال   فهو نمى عد  أ  ب يعد.يكا شى  د وشى   د و النمى   وي   : 
 (. وال صوا يد هن   و انتم  يل د  م  س   .1/331  الخصص: 1/224

  الط ى  اليى يل:  12/211    ى يى  النع ىد: 8/112  حب  الى هى : 8/305انظ : )احلى و :  (2)
 (.3/54  أسىن الط ل : 368] : ميع   عة ال محو[/

 (. وانظ  الص از الم ي  .8/305 : )احل و   ."ألهن  ي جيون و النم  يىل آابئه   " (3)
  الط ىى  اليىى يل: ] : ميعىى  8/112  حب  الىى هىى : 8/305اون األينىى  . انظ : )احلىى و :  (4)

 (.12/211     ي  النع د:  369 عة ال محو[/
 ألهن  غري  ن سع   خبال  األمل الختص  ابلوالاة والعي؛  . الص از الم ي  . (5)
 (.11/315هن ي  الط  : ) (6)
 (.6/178  زوض  الط لع : 7/105انظ  الن ذ  ند و: )الش   الكعري:  (7)
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ولو أوصق ألجةااه أو جةاتد الذ ف د األجةاا واجلةا   و  [/أ53].  (1)ف د الوجه ن
 . (3)[ا لوة واأللوا  ]  وال يةلذ و الوص   (2)وازاث   و  كه اجلهت  ات  ب   وين ا يَ 

صيىة فوجهى ن: أحىةمهى : يىةلىذ ف ىد صوج  ىذ كا  زح   (4)لتى نأوصىىىىىىىىىىىىىىق ألَ ولو 
  واثن هىى : يىىةلىىذ ف ىىد أصواج (5)حم مل  وص   ا  ىى مل أن أحىىةا   و األصىىىىىىىىىىىىىى ىى ل ا ي ىىذ يىىد

العن   ل صى   و  ق ه ا و الو  أصواج ين   األين   وجه ن  عن  ن   ق أن األح  ا 
 . (6)الوص   لألوالا  واثلثه : يةلذ ف د أصواج العن   واأللوا  هذ يةل ون و 

 
الط   الي يل: ] : ميع   عة   6/178  زوضىىىىىىىىى  الط لع : 7/105الشىىىىىىىىى   الكعري: )  :انظ  (1)

(. والىى هىى  الو  األجىىةاا  و اجلهت  و الوصىىىىىىىىىىىىىى ىى  ل اب  والو  اجلىىةا   و 369ال محو[/
  هن ي  ارتت ج:  4/98   ألين ارتت ج: 3/54الوصىىىى   لأل ه  . انظ : )أسىىىىىن الط ل : اجلهت  و 

6/82.) 
   6/178  زوضىىىىىىىىىىىىىىى  الطى لع : 7/105  الشىىىىىىىىىىىىىى   الكعري: 11/315انظ : )هنى يى  الط ى :  (2)

 (.370الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
 هك ا و النمخت   والصوال: اب لوة األلوا . (3)

و  لل ال يةلذ ا لوة و الوصىىىىىىىىى   ابأللوا . انظ  الصىىىىىىىىى از المىىىىىىىىى ي    ع: )أسىىىىىىىىىىن الط ل :  
 (.6/82  هن ي  ارتت ج: 4/98رتت ج:    ألين ا3/54

ابلت  يىل:  ىذ  و  ى ن  و بعىذ ال أة    اخلَ، األلتى ن: مجع اخل،  وهو  مى  بى   اجلوه  : " (4)
  ." لتىى ن. هكىى ا  نىىة الي ل  وأ ىى   نىىة اليىى  ىى  فخ، ال جىىذ: صوج اينتىىدخ  وه  األل واأل ثىىذ األ

     ي س ال أل : 133-7/132ل أل :   هت ي  ا4/238(. وانظ : )الي : 5/2107)الصى   : 
 (.1/164  الصع   النري: 1/96  النظ  المتي ل: 2/245

 (.7/105(. ب   ال افي : "لألص  ل وجد  ث د". )الش   الكعري:11/313هن ي  الط  : )  (5)
انظ  الوصىىى   لأللت ن  و ح ث الت و و الو  أصواج االلوا    ق وجه  أصىىى هم  النع.  (6)

  الط ى  6/178  زوضىىىىىىىىىىىىىى  الطى لع : 7/105  الشىىىىىىىىىىىىىى   الكعري: 11/313يى  الط ى : و: )هنى 
أصواج العن   ف ف : األلت ن  (. ب   الشىى إ ص    األنصىى ز : "370الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/

 -أ  احلوافىة - ال أصواج ارتى زمل  ط  ىى   و ى ا أصواج احلوافىة ال يىةل ون و األلتىى ن )يال ين ان  ان 
".   و العن   ف ةلذ أصواجهو ح نئ  و الوص   لأللت ن  م  لو أوصق لألوالا وا يكو يال أح  ا

   (.3/54انظ : )أسىن الط ل : 



 

 

 

 

 اجلواهر البحرية 487

مث اال تعى ز يكونىد صوجى    نىة الو ؛ ف و  ى نى  ل  ى   نىة الوصىىىىىىىىىىىىىى ى   تزوجى   نىة 
الو  اسىىىىىىىىىىىىىىت ق صوجهى   ولو  ى نى   تزوجى  يومل الوصىىىىىىىىىىىىىى ى   ط  ى   نىة الو ؛ فىإن  ى ن 

ا   مل: "وحيتمذ خت جيد   ق اخلال    ب   (1)الطالق زجي    اسىت ق  وين   ن ابئن   فال
. ولو  ىى نىى   تزوجىى  يومل الو  ل  ىى  يومل ال عو  (2)"ف مو أب  لواز  فخ ج  و ا ز  

  وين ب ن  مت ل (3)أو ابليكس؛ فإن ب ن  الوصىى   مت ل ابلو  أو توب ن  ف لوصىى   لزوجه 
 .(4)ابل عو  ف ع ه  الزوج ف   است   بد الوصق يد وجه ن

صية أو ألمح ئد فه : أيو صوجتد وأ ه   وآاب  صوج تد وأ ه هتو    (5)مح  ولو أوصىىىىىىىىىىىق أل  
وال يىةلىذ ف ىد أيو صوجى  األل  وال أيو صوجى  االيو  وو الو  أجىةاا صوجتىد وجىةاهتى  

  و و المىىى لمىىى : "أن  ذ زجذ  و (6)لال   و  ا ب لد األسىىىت ك أيو  نصىىىوز وا   مل

 
   6/178  زوضىىىىىىىىىىىىىىى  الطى لع : 7/105  الشىىىىىىىىىىىىىى   الكعري: 11/313انظ : )هنى يى  الط ى :  (1)

 (.371الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/
 (.11/313هن ي  الط  : ) (2)
هىىى ا و حىىى لىىى   وهنىىى   زوجىىى  يومل الو  ل  ىىى  يومل ال عو   أ ىىى  اليكس أبن تتزوج ييىىىة  و    (3)

 الوص  فإن ب ن  مت ل ابلو  أو توب ن  ا يمت ق صوجه  ش ئ  . 
أن الوص   تعطذ يكا ت ة   الع نون     : الم ل  وجه ن: أحةمه ب   ا   مل و احل ل  األوىل: "و  (4)

أن  :الث ين . والوجده ا ال و    ق ال عو   و     نوا أصواج  يو ئ     ق ال عو ؛ فإن التيويذ و
 الوص   تثع ؛ فإن ال عو  ين استي   ال ل  ف ال تع ز و ص   الوصق لد ي ومل الو   والم ل 

 (.6/179  زوض  الط لع :  7/105الش   الكعري:  (. وانظ : )11/314)هن ي  الط  :    ."حمتم  
  وب ىىىذ  أيو الزوج  وألو الزوج  و ىىىذ  و ويل الزوج  و ك  ب ايتىىىد األمحىىى  : مجع محو  وهو (5)

  الصىىىىىىىىىىىى   :  5/176  هت ي  ال أل : 3/311الواحة  و أب زل الزوج أو الزوج . انظ : )الي : 
 (.1/394  الصع   النري: 1/96المتي ل:   النظ   3/411  ارتك :  6/2319

والنمىى  ". )الزاه    ال جذ حم زمل صوجتد  و ال ج   ب   األصىىمي  وايو األ  ا  أمح  ب   األصه  : "
 (.183و غ ي  أل  ظ الش في : 

(. وأ ى   ى   11/315اخلال  و الو  أجىةاا الزوجى  وجىةاهتى  حكى ه ا  ى مل: )هنى يى  الط ى :  (6)
ن  د األسىىىىىىىىىىىىىت ك أيو  نصىىىىىىىىىىىىىوز وتعيد ا   مل ف د فهو أن األصىىىىىىىىىىىىىه ز   ألمح  . انظ : )هن ي  الط  : 

 (.6/179  زوض  الط لع : 7/105  الش   الكعري: 11/315
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شىىىىىىىىىىىىىىمذ األلت ن واألمح    ويةلذ و زج   ارت زمل؛ ف يوا صوجتد محو  وأن األصىىىىىىىىىىىىىىه ز ي
 .(1)ارت زمل  ذ حم مل ابلنم  أو ابل ض و أو ابلص ه ة"

 
(. وب   النوو : 6/179  زوضىىىىىىىىىىىىى  الط لع : 7/105انظ  الن ذ  ند و: )الشىىىىىىىىىىىىى   الكعري:  (1)
 (.6/179زوض  الط لع : ) ."م لم  هو الي و   نة أهذ ال أل ب  : ه ا ال   ب لد ال"
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  أو (3)د فت  أو (2)د  ع  أو كزيتد  أو نمىىىىىىىىىىىىىى د  أو (1)ولو أوصىىىىىىىىىىىىىىق ألوالا صية
 .(1)في ق    ت ةمل و الوبو    ه  (4)د وال 

 
يكا أوصىىىىىىىق ألوالا فالن تن و  أوالا الصىىىىىىى   ال  وز وا     وهذ يةلذ أوالا األوالا؟ ف د   (1)

يكا ا يكو  يال  ثالثى  وجوه  اثلثهى : يىةلىذ أوالا العن  اون أوالا العنى    والى هى  أهن  ال يىةل ون 
   11/316 صىىىو    و ا لأل  . انظ : )هن ي  الط  :يال ولة الولة ف  مذ    د بطي    الوصىىى  ح   

 (.5/380  هن ي  ارتت ج:6/265  حت   ارتت ج:  5/336  زوض  الط لع :  6/278الش   الكعري:
فالن فال  : أ  ل  ىد  و ييىةه    الَي ىن  يكمىىىىىىىىىىىىىى  ال ى   وتمىىىىىىىىىىىىىىك نهى : اخل و  ي ى     ى  (2)

  هتىى يىى  ال ألىى : 1/178 . انظ : )الي : وولىىة ولىىةه العىى بون  و ييىىةه ال جىىذ ولىىة فىى لي ىى : ه  
 (.2/419  الصع   النري: 1/613  لم ن الي ل: 1/184  الص   : 1/179

ي  ال  وز  ويكا وصىىىىق لي   فالن أو كزيتد أو نمىىىى د تن و  األوالا واألح  ا وين سىىىى  وا  وال ف ق  
  زوض  الط لع : 6/280  الش   الكعري: 5/79الته ي :    11/323: )هن ي  الط  : وا   

 (.5/382  هن ي  ارتت ج: 6/266  حت   ارتت ج:  5/337
اليفة ولىىة ال جىىذ وكزيتىىد  فة ال جىىذ: ب ىىذ  شىىىىىىىىىىىىىىريتىىد األانون  وب ىىذ اليفة  ثىىذ ال هف  وب ىىذ  (3)

   2/157  هتى يى  ال ألى : 184انظ : )الزاه  و غ يى  أل ى ظ الشىىىىىىىىىىىىىىى في : . و  عىد  و صىىىىىىىىىىىىىى عىد
 (.2/391  الصع   النري:  4/538  لم ن الي ل: 4/217     ي س ال أل : 2/735الص   : 

والت و الشىى في   ف م  تتن ولد الوصىى   ليفة فالن اللتال  أهذ ال أل ؛ ف  ذ كزيتد  وب ذ  شىىريتد.  
  زوضىىىىىىىى  الط لع : 6/280  الشىىىىىىىى   الكعري: 5/79  الته ي : 11/326انظ : )هن ي  الط  : 

أ ث   و (. ب   ال افي : "األصىا أهن   شىريتد"  وب   النوو : "5/497  النج  الوه ج: 5/337
و  ت؛ق    ب لوه "  :مجع  و أهذ ال أل   مث ب    أبوا   ن ذ ف دمث   " جي ه   شرية لصه  ابألب ي 
 (.5/338". )زوض  الط لع : د األانون وهو الظ ه  الخت زأند يةلذ ف ه  كزيتد و شريت

 ألىىى  يكون  يىن: اليتنق  واليَتق  والويل  وايو الي   واألوىل  الالوايل: مجع  وىل  والوىل و  (4)
  الزاه  و  يىىى ين   مىىى   النىىى س: 8/365واحل  و  و صىىىىىىىىىىىىىىعىىى  ال جىىىذ  واجلىىى ز. انظ : )الي : 

 (.2/672  الصع  : 6/2529  الص   : 324-15/323  هت ي  ال أل : 1/124
وال اا هن   و ه ه الي ين اليتنق وي    لد الوىل األ  ق أو اليَتق وي    لد الوىل األس ذ. فإكا وصق 

.  يصا  وي م  ي نهم لوال د ول س لد يال أحةمه  ف لوص   لد  وين وجةا مج ي   ف  د أوجد: أحةه :  
 ت ق  فهو أحق ابلك ف ة. وال ايع: ق؛ ألند أني     د اب والث لث: أند ل ميتن . والث ين: يعطذ الوبو

. اخل  س: يوبو ح  يصط  وا. انظ : )هن ي  ق الن اا الي اة إبحم ن الم اة يىل اليت   أند ل ميتَ 
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ولو أوصىىق لوزث  فالن صىى   يىل  ذ  و ي ثد ينمىى  أو سىىع   و ك   أو أنثق 
ابلمىىىىىىىوي  ال   ق    اي  ا ز ؛ فإن ا يكو لد واز  ل ص يط   الوصىىىىىىى    وال جتيذ 

  ولو ل و ينت   واحةة فهذ تمىىىىىت ق الوصىىىىىق يد أو نصىىىىى د؟ ]ف د (2)وصىىىىى   ل ممىىىىى م 
 .(4)  ول س          ق ال و  ابل ا(3)وجه ن: أص هم   نة األست ك أوهلم 

أو   عد ف ة حكق ا   مل  و   (5)ولو     الوصىىىىىىىىىىى  و ح  ة الوصىىىىىىىىىىىق لوزثتد[
و ايتةا  الي ة يكا   ن ل ي   ب  : "والظ ه   نة  صىىىى ته  و األصىىىى  ل أهن  تعطذ  

ح  تد  و ثذ ه ا حيتمذ و ل ظ الوزث   لد أوالا؛ ألهن  يمىىىىىىىىمون أ   ل الشىىىىىىىىخص و 
ب  : وبة ص   ال وزا  .  (6)و  ق ه ا يوبو الوصق يد يىل  و  صية ف تع   و ي ثد"

 
  الط   الي يل: 5/338  زوض  الط لع :  7/106و  6/280  الش   الكعري:  11/317الط  :  

 ال   ق اجلهت   ن ص   وسؤ   اب تع ز ال   م  ي نه(. وال ه : أند ي372] : ميع   عة ال محو[/
 (.5/384  هن ي  ارتت ج:  6/268. انظ : )حت   ارتت ج:  ال يةلذ  ةي  وأمل ولة و      لتن و  االس  هل 

   .نمخ  الكتع  األصه ي   /أ336 -/أ335 اجلز  الث لث  و الخطوط  :  انظ  (1)
  زوضىىىىىىىىىىىىىىىىى  الطىىى لع : 7/106  الشىىىىىىىىىىىىىى   الكعري: 325-11/324انظ : )هنىىى يىىى  الط ىىى :  (2)
 (.3/54  أسىن الط ل : 371  الط   الي يل: ] : ميع   عة ال محو[/6/179-180

 (.7/106انظ  الن ذ  ند و: )الش   الكعري:  (3)
)هنى يى  الط ى : :  أ  أ  يكا ا  ك  ابل ا فهىذ تمىىىىىىىىىىىىىىت ق مج ع الوصىىىىىىىىىىىىىى ى  أمل نصىىىىىىىىىىىىىى هى . انظ  (4)
  الط   الي يل: 180-6/179  زوضىىىىىىىىى  الط لع : 7/106  الشىىىىىىىىى   الكعري:  11/324-325

 .(.3/54  أسىن الط ل : 371] : ميع   عة ال محو[/
    ي  الي وف  س ف  و )ط(. (5)
ال   ب  : ه ا ال   الت زه ا   مل و الي    هو  (. ب   النوو : "11/325هن ي  الط  : )  (6)

 (.6/180)زوض  الط لع :  ."ال اجا ين ش     تي ىل  . وهوبطع يد ص ح  اليةة وجي د   هعن 
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. ولو أوصق ليصع  صية ا يشفط و االست   ق  ون صية   ت   يومل  و  الوص  (1)هب ا
 .(3)أواله  ابليصوي   وأواله  ابلوص   (2)خبال        و الوزث  والي  

  وكوو (4)يو  و أب زيد فه  ال يو يتي ضىىىىىىىىىىىىون وال يمىىىىىىىىىىىى لونميف  ولو أوصىىىىىىىىىىىىق ل  
  ب لد "ولو أوصىق يث ث   لد م تي ىل صى   و وجوه الرب"   (6)ال يو يمى لون (5)ال نوو

. ولو أوصىق ل  ج ج ف ألوىل صى فد (8)ي ت؛ى  لالف   ف د  وبة        (7)صى ح  اليةة
  بى   (10)  بى   و اليىةة: "ولو صىىىىىىىىىىىىىى   يىل األغن ى   أي؛ىىىىىىىىىىىىىى   جى ص"(9)يىل ال   ا   نه 

 
(. وجزمل الشىىىىىىىىىىىىىى إ ص    األنصىىىىىىىىىىىىىىى ز   12/211(. وانظ : )  ىى يىى  النع ىىد: 8/305احلىى و : ) (1)

 (.3/54ابلعطالن؛ ليةمل الواز   نة  و  الوص . )أسىن الط ل : 
 ؛ فإن ه ا ال  ظ يشىي  ابلوزاث   وال وزاث  و احل  ة  ول س   لي  ؛  ل س   لوزثب   ا   مل: " (2)

(. وانظ :  11/325)هن ي  الط  :    ."فإند يشي  ابخلالف   وال لالف  و احل  ة. وه ا حمو  تجد
 (.3/54  أسىن الط ل : 6/180  زوض  الط لع : 7/106)الش   الكعري:  

 (.11/325ب ي ". )هن ي  الط  :حك  اليصوي  يثع  لألال يمول غريه؛ فإن  و   ب   ا   مل: "  (3)
   1/86واليفيو مجع اليف   وهو ال   يتي   ل صىىىىىىى   لريا   و غري سىىىىىىىؤا . انظ : )الي : (4)

 (.4/557  لم ن الي ل:1/218  النظ  المتي ل:4/34     ي س ال أل :2/744الص   :
َنعه به   و: المىىؤا ه والت ل ذ و المىى ل . ال هنووه  (5) .  :والَ ن َ  ه    نو  بَىَنَع ابل تا يَى ي   وال نضىى  ابلَ مىىي ن

َنعه بَن َ     فهو بَننع  وبَ    الصىىىىىىىىىىىى   :  587. انظ : )النتخ   و  المل الي ل: نووبَننَع ابلكمىىىىىىىىىىىى  يَى ي
 (.8/297  لم ن الي ل: 2/104  أس س العالغ :  1/226  ارتك :  3/1272

 (.3/55  أسىن الط ل : 6/182  زوض  الط لع : 7/107انظ : )الش   الكعري:  (6)
وهو هن  أيو  عة   الطرب ؛ ل  سىىىىىعق  و بو  ا سىىىىىنو  أن النوو  ان ع   ق  ةة احلمىىىىى    (7)

(. وك   أنىد بى  :  6/186الطرب  اون  ىةة أيو الكى زمل. وانظ  و الن ىذ  نىد: )زوضىىىىىىىىىىىىىى  الطى لع : 
 (.3/56  ح ش   ال     الكعري:  4/68 س بو  الش في ". وانظ : ) ألين ارتت ج: "هو ب 

 .467ت ةمل ص   :  (8)
  أسىىىىىىىن  6/287  النج  الوه ج: 183-6/182  زوضىىىىىى  الط لع : 8/272انظ : )الع  ن:  (9)

 (.3/54الط ل : 
 (.6/183انظ  الن ذ  ند و: )زوض  الط لع :   (10)
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النوو : "وينعأل  أن ل  ف د الوجه ن و اشىىىىفاط ال      ألزا ذ واأليت مل  واشىىىىفاند هن  
 .(1)أظه "

 
   7/54وال ه  أند يشىىفط ف  ه . انظ : )حت   ارتت ج:  (.6/183انظ : )زوضىى  الط لع :  (1)

 (.6/78 ج:    هن ي  ارتت4/98 ألين ارتت ج: 
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 القسم الثان 
 األحكام املعنوية 

 القسم الثاين من الكتاب يف األحكام املعنوية، وفيه فصول: 
 األول: يف الوصية ابملنافع:

تقددديفم يف الدددثان الثالدددي  مب الو دددية وندددافو الددديفاو والعممددديف والمم ي دددة و و دددا  دددا   ددد        
. واذا الو ية بث او الممستامب اليت ستحيفث (1)ابإلجاوة  حيحة، مؤقتة اانت  و مؤبيفة

؛ ف ددو  و ددا ونععددة عممدديف سددنة  دد ، (3)، و مب االطدد ي يقت ددت الت بيدديف(2)ع ددا املددذ  
، لكدن سدي يف يف ابب (6)وغده  (5)، حكدا  الثافعدت عدن اي دث (4)السدنةول واوث تعيد  

.وجيددول لدده  مب يو ددت هيفمتدده  ددذا (8)عددن الاددواري وغدده    فدده (7)]عددن الو ددية  الثجددو 
العام، فإمب مثض فالعام الثاين، واذا بث ثة  ذا الممستامب  ذا العام، فإمب مل يث دث فيده ف  دم 

، وال أييف فيدددده ايدددد   يف (9)هيفمددددة عممدددديف  لويدددديف حيدددداة ليدددديفالعددددام القابددددو، و مب يو ددددت 
 .(1) ثىالع  

 
 .301تقيفم  عحة:  (1)
 .303تقيفم  عحة:  (2)
واملددثااب ابلت بيدديف: اسددتيعاب الو ددية منععددة العممدديف مدديفة   . وقدديف قددال النددوو :  301تقدديفم  ددعحة:    (3)
 (.6/186)ووضة الطالمم :  . حياته
،  7/109، الشدث  الكممده:  5/83    مب املو ت  و ا هبدا سدنة ومل يعد . ان دث: )الت دذي :   (4)

 (.7/61، حتعة احملتاج:   379، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /6/186ووضة الطالمم : 
 (.7/109، الشث  الكممه:  5/83ان ث يف النقو عنه يف: )الت ذي :   (5)
 نق ه الثافعت عن اي ث  وغه ، ومل يذاث من  م. (6)
 ما ب  املعقوف  لايابة يقت ي ا السياي. (7)
 ب ، نسخة املكتممة األل ثية.-/ 66ان ث: اجمل يف الثالي، لوحة: (8)

 (.1038وان ث قول الاواري: )الممسيط: الشععة إىل قسم الصيفقات/
وذادث  الثافعدت والندوو     (.5/83الت دذي :  حكا المماو   ذ  املسدالو عدن اي دث . ان دث: ) (9)

، املط دد   6/186، ووضددة الطددالمم :  7/109وابددن الثفعددة ابومب نسددممته إليدده. ان ددث: )الشددث  الكممدده:  
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، وال إابحدة؛ (2)وحقيقة الو ية ابملنافو  هنا مت ي  هلدا بعديف املدوت، وليسدت عاويدة
ف دو مدات املو دا لده والو دية مط قدة،  و مؤقتدة باده حيداة املو دا لده احيداة ع دثو،  و 

و وِثددت املنددافو عنددهمؤبدديفة 
، (4)، ويف املط قددة واملؤبدديفة وجدده  هنددا تنتقددو إىل ووثددة املو ددت(3)

، ومقت ا   ال   د  املو دا لده نق  دا إىل (5)نه املذ  إ  /ب 53]مب القعال قال إوقيو 
غددده  يف حياتددده وال بعددديف موتددده ابلو دددية، وع دددا املدددذ     ددد  نق  دددا إىل غددده  ابإلجددداوة 

، وال ي ومدده (1)، وال ي دد ن العدد  إذا ت عددت يف يدديف  مددن غدده تقصدده(6)وإعاوهتدداوالو ددية 
 . (2)مؤنة واب ا عنيف انق اء امليفة

 
قددال ابدن الثفعدة:  ق دت: ويف ذلدد  ن دث مدن ج دة  مب تعيدد   (.  379العداري: ]ت:  ممدا عممديف الدثمحن /

و  و دددا لددده هيفمدددة السدددنة األوىل فتعدددذوت  يندددول مدددا  هبدددم مدددن الو دددية ع دددا ذلددد  املعددد ، ولددد   الدددواوث
  يفمته في ا بط ت، ف يكن   نا اذل  .

 و ع ث   و حياتد   و حيدايف،    ل  ع ثك  جع ت ا  الثجو ل ثجو  ذ  اليفاو  مب يقول: الع ثى (1)
،  240، حتثيددددث  لعدددداه التنمميدددده:  153، ح يددددة العق دددداء:  174مدددد  وذة مددددن الع ددددث. ان ددددث: )الوا ددددث:  

 (.2/429املصمما  املنه: 
 دت اهلممدة  ف   ؛ مب يقول مو ذل : فإذا مدت، ف دت لووثتد ،  و لعقممد ول ع ثى ث ثة  حوال:  حيف ا:  

اجليفيديف: يصد ،  ؛ فقوالمب:  يتعثض ملا سوا   ا ل  ع ثك، والالثاين: يقتصث ع ا قوله: جع ت  .بعين ا
عداابت إري،     مب يقدول: جع ت دا لد  ع دثك، فدإذا مدت  والثالدي:   .وله حكم اهلممة. والقيفمي:  نده ابطدو

، الشددددث  الكممدددده:  4/532، الت ددددذي :  2/336؛ فعي ددددا ايدددد  . ان ددددث: )امل ددددذب:   و إىل ووثدددديت
 (.5/409تاج:  ، هناية احمل2/480،  س  املطال : 6/311

  . إذا اتصددعت ابلقممدول، والعدواو  ال ت ددوم  -   املندافو -ا  ولدذل  ت ددوم الو دية هبد  قدال اإلمدام:    (2)
 (.11/126)هناية املط  : 

(.  5/84، الت ددذي :  4/454، الوسدديط:  359اقتصددث ع ددا  ددذا الوجدده يف: )التت ددة: الو ددااي/  (3)
 (.6/83، هناية احملتاج: 4/103، ماين احملتاج: 7/62و ذا  و املذ  . ان ث: )حتعة احملتاج: 

،  8/275، المميدددددامب:  11/146، هنايدددددة املط ددددد :  8/222ان دددددث  دددددذين الدددددوج  : )ا ددددداو :    (4)
 (.12/185، اعاية النمميه:  6/186، ووضة الطالمم : 110-7/109الشث  الكممه:  

 (.12/185، اعاية النمميه:382ان ث: النقو عنه يف: )املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن / (5)
، الشدددددددددامو: القدددددددددثاض إىل قسدددددددددم  2/96، النكدددددددددت ل شدددددددددهال :  8/220ان دددددددددث: )ا ددددددددداو :    (6)

،  965، الممسدديط: الشددععة إىل قسددم الصدديفقات/358، التت ددة: الو ددااي/861-2/860الصدديفقات/
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 مددا لدددو قيددديف الو دددية ليددداة املو دددا لدده، امب قدددال:  و ددديت لددد  ونافعددده حياتددد ؛ 
ف دددددذ  إابحدددددة ال مت يددددد ، ف ددددديا لددددده  مب يدددددؤجث، ويف اإلعددددداوة الوج دددددامب ال دددددذامب يف إعددددداوة 

 . (4)، فإذا مات وجعت املنافو إىل ووثة املو ت(3)املستعاو
ولددو قددال:  و دديت لدد   مب تسددكن  ددذ  الدديفاو  و  دديفم   ددذا العممدديف ف ددو إابحددة 

. (5) ي دداال ال مت يدد ، هدد   قولدده:  و دديت لدد  بسددكنا ا  و هيفمتدده؛ فددإمب لدده اإلجدداوة
اسددت جثت   :قددال الثافعددت:  اددذا ذاددث  القعددال وغدده ، لكنددا ذاددثق وج دد  في ددا إذا قددال

؟ فددإمب ق نددا إجدداوة ذمددة فينمماددت  ال يعددثي بدد  (6) و يف الذمددة إجدداوة عدد  ندده  ؛لتععددو اددذا
 نه لو قال:  طع دوا فد قال   ، ونقو عن فتاوى القعال: (7)قوله امب يسكن ا  و بسكنا ا 

 
 (.6/186، ووضة الطالمم : 7/109، الشث  الكممه:  8/274، المميامب: 5/84الت ذي : 

، الشدددددث   965ط: الشدددددععة إىل قسدددددم الصددددديفقات/الممسدددددي،  11/127هنايدددددة املط ددددد :  ان دددددث: )  (1)
،  3/56،  سددد  املطالددد :  12/185، اعايدددة النمميددده:  6/186، ووضدددة الطدددالمم :  7/109الكممددده:  

 (.7/62حتعة احملتاج:  
الشددث   (. ونق دده عندده الثافعددت والنددوو  وابددن الثفعددة. ان ددث: )5/84ذاددث  المماددو  يف: )الت ددذي :  (2)

 (.12/185، اعاية النمميه:  6/186، ووضة الطالمم : 7/109الكممه: 
،  5/370، الشدث  الكممده:  7/144  ح  ا: ليا ل  ستعه  مب يعه. ان ث: )هناية املط د :   (3)

 (.5/120، هناية احملتاج:  5/413، حتعة احملتاج:  4/426ووضة الطالمم : 
، اعايددة النمميدده:  6/187، ووضددة الطددالمم :  7/110، الشددث  الكممدده:  5/85ان ددث: )الت ددذي :    (4)
 (.4/103، ماين احملتاج:  7/62، حتعة احملتاج:  3/56،  س  املطال : 12/186
 (.365ان ث املصاابو السابقة مو: )التت ة: الو ااي/ (5)
لهامم ددا،  و    ا إذا اسددت جث ابابددة بعين دداا دد إجدداوة العدد : إجدداوة واوابة ع ددا منععددة مثتممطددة بعدد ،    (6)

 .حي و ع ي ا،  و شخصا بعينه يياطة ثوب
لومدددت ذمتددد    ا دددا إذا اسددت جث ابابدددة مو دددوفة ل ثادددوب،  و ل ح ددو،  و قدددال:  :  اإلجدداوة يف الذمدددةو   

، حتعدة  5/173الطدالمم :    ، وووضدة6/38ان دث: )الشدث  الكممده:     ياطة ثوب  و بناء جيفاو فقممو.
 (.443-3/442، ماين احملتاج:125-6/124احملتاج: 

 (.7/110الشث  الكممه: ) (7)
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اال ادددذا  مدددن ايممدددو مدددن مددداري اقت دددا مت يكددده مدددن الطعدددام ا دددا يف الكعددداوة، ولدددو قدددال  (1)َمنددد 
، وال   دد  املو ددا لدده الثقممددة (2)اشدداوا ايممددو وا ددثفو  إىل   ددو ي دديت؛ فسددممي ه اإلابحددة 

 نه   ك ا؛ تعثيعاال ع ا القول ابحتسداهبا  : (4)، وعن القاضت  يب حاميف(3)ع ا املذ  
 .(5) املؤبيفة، ولكنه ال     بيع ا، ا م الوليفمن الث ي يف املنععة 

 إذا عث  ذل  فعت العصو مسالو:
 من التصثفات:  وارث املوصياألوىل: في ا   كه 

. ويف جوال إعتاقه عن الكعداوة (7)، وفيه وجه(6)و    إعتاي العمميف ع ا املذ  
، ومقت ا   دحة (1)إذا مل تكن الو ية مؤقتة وج امب:   ح  ا: املنو، واثني  ا: اجلوال

 .(2)إعتاي املوقو  عن ا إذا جولق عتقه و عتقه املوقو  ع يه

 
ندا ومجعده  منداء. ان دث:   (1)

َ
املن: ايو  و ميوامب قيفو  وط مب. ومجعده  مندامب، وفيده لادة  دت  فصد : امل

،  330و  15/339، هتدددددددذي  ال ادددددددة:  4/23، معجدددددددم ابيدددددددوامب األابب:  333)املنجددددددديف يف ال ادددددددة:  
، لسددددددامب  1/255، الدددددن م املسدددددتعذب:  9/6171، مشدددددا الع دددددوم:  2497و  6/2207الصدددددحا :
  812.5(. واملدددددن يسددددداو  مدددددن املدددددوالين ا يفيثدددددة: )2/582 :، املصدددددمما 419-12/418العدددددثب:  

 (.689غثاماال( عنيف اجل  وو. ان ث: )م حق املكاييو واألولامب: 773.5غثاماال( عنيف ا نعية، و)
، ووضدة  7/110(. وان دث النقدو عنده يف: )الشدث  الكممده:  252-251ان ث: )فتاوى القعال:  (2)

 (.3/56،  س  املطال : 6/187الطالمم : 
، حتعددة احملتدداج:  7/113، الشددث  الكممدده:  206و  8/205، المميددامب:  8/221ان ددث: )ا دداو :    (3)
 (.6/84، هناية احملتاج:  4/104، ماين احملتاج: 7/63

 بدو حامديف املدثوووذ ، القاضدت،    -:  محيف بن عامث بن بشثوقيو-محيف بن بشث بن عامث   و:   (4)
ومددن ت ميددذ :  بددو حيددامب التوحيدديف ، تددويف سددنة:      ددذ عددن  يب إسددحق املددثول ، شددث   تصددث املددوين،

 (.1/327، طممقات العق اء الشافعية: 114ه. )ان ث: طممقات العق اء: 362
 (.12/186، اعاية النمميه:  8/221  ان ث النقو عنه يف: )ا او : (5)
، هنايدددددددة املط ددددددد :  357، التت دددددددة: الو دددددددااي/2/360، امل دددددددذب:  8/223ان دددددددث: )ا ددددددداو :    (6)
،  8/278، المميددددامب:  5/84، الت ددددذي :  967، الممسدددديط: الشددددععة إىل قسددددم الصدددديفقات/11/148

 (.6/86ج:  ، هناية احملتا 7/64، حتعة احملتاج: 6/189، ووضة الطالمم : 7/112الشث  الكممه:  
ان ددث:    و ددذا ع ددا الوجدده الددذ  جيعددو الثقممددة ابا  ددة يف م دد  املو ددا لدده. ندده ال ينعددذ عددتق م،    (7)
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ق بقي ددددة ق ع ددددا املعتددددِ وإذا عتددددق فحددددق املو ددددا لدددده ابملنععددددة ابي، وال يثجددددو املعتددددَ 
، (4)، ويف وجدده  مب الو ددية تممطددو(3)املنععددة، هدد   مددا إذا  عتددق العممدديف املددؤجث ع ددا وجدده

. وع ددا  ددذا فعددت وجددو  (5)وإمب اددامب اإلمددام لعددم  ندده مل يصددث إليدده  حدديف مددن األ ددحاب 

 
، املط د  العداري: ]ت:  ممدا  6/189، ووضة الطدالمم : 7/112، الشث  الكممه: 8/223)ا او : 

 (.387عمميف الثمحن /
، الشدددددث   967قات/، الممسددددديط: الشدددددععة إىل قسدددددم الصددددديف 11/150ان دددددث: )هنايدددددة املط ددددد :    (1)

-387، املط ددددد  العددددداري: ]ت:  ممدددددا عممددددديف الدددددثمحن /6/189، ووضدددددة الطدددددالمم :  7/112الكممدددده:  
،  7/64(. واملددذ    ندده ال يصدد ؛ لعجددو  عددن الكسدد  ف شددممه الددَوِمن. ان ددث: )حتعددة احملتدداج:  388

  ما املؤقتة ف  يص  ب     .   (.6/86هناية احملتاج:  
وق عتددق املوقدو  ع يدده  يقصديف ع ددا الوجده الثدداين. قد   (2) ال ابددن الثفعدة:  ق ددت: ومسداي ذلدد   مب جيد 

 ي دددا عدددن الكعددداوة إذا  عتقددده املوقدددو  عنددده، وبعددديفق  ع دددا وجددده، ومدددا   نددده جيدددوق فيددده . )املط ددد   
(. والصددددواب  ندددده ال يصدددد  ل  وقددددو  ع يدددده  مب يعتددددق العممدددديف  388العدددداري: ]ت:  ممددددا عممدددديف الددددثمحن /

، المميدددددامب:  8/389، هنايدددددة املط ددددد :  2/367مل دددددذب:  املوقدددددو  حدددددا مدددددن غددددده اعددددداوة. ان دددددث: )ا
 (.12/107، ووضة الطالمم : 13/305، الشث  الكممه:  8/322

القول ، والعثي  فإنه يثجو ع ا سييف  بمميفل منافعه، بعيف عتقه يف  حيف  قال املاوواب :   (3)
(. قال المماو :   8/224)ا او :  . بين  ا.  مب املعتق يف اإلجاوة  و واحيف، ويف الو ية اثن 

ق يف وجه؛ ألنه   ذ عوض ت   املنععة، و  نا: مل يثجو اجث مثو ما بقت من امليفة ع ا املعتِ 
أي ذ؛ و ذا ألنه  ت ف ع ا العمميف منععته بعيف ا ثية بعقيف  من قممو، ف  ن، و  نا: مل     

(. وان ث: 5/84)الت ذي :   .تهالواوث إال وقممته مس وب املنععة؛ فممإعتاقه: مل تت ف منعع
، الممسيط: الشععة 11/148، هناية املط  : 358-357، التت ة: الو ااي/2/360: امل ذب)

، ووضة الطالمم : 7/112، الشث  الكممه: 8/278، المميامب: 968إىل قسم الصيفقات/
6/189.) 

 هنددا تممطددو؛ ألندده يممعدديف  مب يكددومب ا ددث مسددتحق املنععددة  بدديف    قددال الثافعددت:  نقددو  بددو العددثج الددوال  (4)
، ووضدددة الطدددالمم :  184(. وان دددث: )التع يقدددة الكدددايى: الو دددااي/7/112الددديف ث . )الشدددث  الكممددده:  

 (.12/231، اعاية النمميه:  391، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /6/189
 (.11/149هناية املط  : ) (5)
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، وال يثممت ل عممديف  يداو يف إبطدال الو دية، (1)ق بمميفل املنافو وج امباملو ا له ع ا املعتِ 
 .(2)احت ال لإلمام من القول بثمموته له إذا عتق و و مؤجثوفيه 

 ددو جيدد  ع ددا مالدد  الثقممددة نعقددة العممدديف ع ددا قولنددا  مب نعقتدده  (3)وع ددا املددذ  
ع يه لو مل يعتقه؟ فيه وج امب:   ح  ا: ال، ويكومب يف بيدت املدال، والثداين: جيد  ع يده 

 .(4) قو األمثين من نعقته و جثته املقاب ة ملنافعه
، ولددددو ااتممدددده سددددييف  بعدددديف الو ددددية اددددامب (5)و   ددددث الددددوج  :  ندددده ال   دددد  اتابتدددده

 .(6)وجوعاال، ومنو القال ومب به اتابة العمميف املؤجث يف ميفة اإلجاوة
و مدددا بيدددو العددد  املو ددددا ونععت دددا؛ فدددإمب ااندددت الو ددددية مؤقتدددة ف دددو امميدددو العدددد  

ويتعدد  تقييدديف  وددا إذا اانددت  ؛اددذا  ط قددو   (7)املددؤجثة، وفيدده قددوالمب:   ددح  ا: الصددحة،

 
،  6/189، ووضددددة الطددددالمم :  7/113ا تممطددددو. ان ددددث: )الشددددث  الكممدددده:     ع ددددا القددددول اهندددد   (1)

ق دت: لعدو   (. قال النوو :  12/232، اعاية النمميه:  391املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /
  .   ح  ا الثجو 

 (.11/148ان ث: )هناية املط  :  (2)
    ع ا املذ   يف نعوذ عتقه. (3)
:  فددإمب  عتقدده  دداح  الثقممددة نعددذ عتقدده، وع ددا الوجدده الددذ   الطدداي   القاضددت  بددو الطيدد   قددال  (4)

يوجدد  نعقتدده ع يدده إذا  عتقدده؛ فع ددا الصددحي  مددن املددذ   تسددقط نعقتدده عندده. ومددن   ددحابنا مددن  
قدددال: ي ومددده  قدددو االمدددثين مدددن  جثتددده الددديت  دددت قي دددة منافعددده  و نعقتددده. إال  مب الصدددحي  مدددا حكيندددا   

 (.183قة الكايى: الو ااي/التع ي والال . )
،  7/113الشددث  الكممدده:  ان ددث: )  ألمب  اسددابه مسددتحقة ل ادده فدد  تنصددث  إىل ج ددة الكتابددة.  (5)

 (.6/86، هناية احملتاج: 7/64ان ث: )حتعة احملتاج:  (. و ذا  و املذ  .6/189ووضة الطالمم :
، املط ددددد   967قات/، الممسددددديط: الشدددددععة إىل قسدددددم الصددددديف 11/150ان دددددث: )هنايدددددة املط ددددد :    (6)

 (.  393-392العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /
، هنايدة  361، التت دة: الو دااي/8/221. ان دث: )ا داو :  واجلامو استحقاي املنععة ميفة مؤقتة (7)

، الشدددددث   5/84، الت دددددذي :  966، الممسددددديط: الشدددددععة إىل قسدددددم الصددددديفقات/11/127املط ددددد :  
(. واملدددذ    نددده يصددد  بيدددو  3/57،  سددد  املطالددد :  6/189، ووضدددة الطدددالمم :  7/113الكممددده:  

، هنايدة  4/105، مادين احملتداج:  7/65الع  املو ا ونععت ا إمب اانت مؤقتة. ان ث: )حتعدة احملتداج:  
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وإمب ااندددت  .(1)تعدد  القطدددو ابلدددممط مباملدديفة معيندددة،  مدددا لدددو اانددت ي ولدددة احيددداة ليددديف في
والطدداي  ونسددممه  (2)مؤبدديفة ف وبعددة  وجدده:  حدديف ا: ال يصدد ، و ددححه القاضدديامب ا سدد 

، و دددددححه مجاعدددددة  ي ددددداال. واثني دددددا: يصددددد ، وقدددددال الممنددددديفنيجت (3)الثددددداين إىل األاثدددددثين
. واثلث دددا: يصدددد  بيدددو الثقيددددق ابومب غدددده . (5)، وضددددععه اإلمددددام(4)والدددثوايين:  ددددو املدددذ  

 .(7)، ووجحه الثافعت(6)ووابع ا: يص  من املو ا له ابومب غه 
 .(8)و ما بيو اجلاوية املو ا وا سدتح  ه تعثيعداال ع دا  دحة الو دية فيصد  قطعداال 

و ما بيو املواشت املو ا وا ستنتجه تعثيعاال ع ا  دحة الو دية فقديف تدثاباب فيده الشدي   بدو 
و ما بيو ا يوامب املو ا ل  ه املوجواب فينممات  مب يكومب ع ا  .(9)ي يف ومال إىل  حته

 
 (.6/87احملتاج: 

(. ووافقدده ابددن حجددث  393ذاددث  ددذا ابددن الثفعددة يف: )املط دد  العدداري: ]ت:  ممددا عممدديف الددثمحن /  (1)
(. بين دا قدال الثم دت  4/105(، والشثبيين يف:)ماين احملتداج:  66-7/65ة احملتاج: اهليت ت يف: )حتع

 (.6/87ابلصحة حا لو اانت امليفة ي ولة. )هناية احملتاج: 
 (.394ان ث النقو عنه يف: )املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن / (2)
 (.185ان ث: )التع يقة الكايى: الو ااي/ (3)
، اعايدددددة النمميددددده:  395ان دددددث: النقدددددو عن  دددددا يف: )املط ددددد  العددددداري: ]ت:  ممدددددا عممددددديف الدددددثمحن /  (4)
 (. ومل  جيف ا م الثوايين يف الممحث وال يف ح ية املؤمن.12/232
 (.11/128فقال:  و ذا بعييف؛ فإمب الع  مس وبة املنععة . )هناية املط  :  (5)
امل ددذب:   ،186-185، التع يقددة الكددايى: الو ددااي/8/223ان دث  ددذ  األوجدده يف: )ا دداو :    (6)
،  128-11/127، هنايددددددة املط دددددد :  2/861الشددددددامو: القددددددثاض إىل قسددددددم الصدددددديفقات/  ،2/360

، الشددث  الكممدده:  8/278، المميددامب:  5/84، الت ددذي :  966الممسدديط: الشددععة إىل قسددم الصدديفقات/
، املط دددددددددددددد  العدددددددددددددداري: ]ت:  ممددددددددددددددا عممدددددددددددددديف  190-6/189  ، ووضدددددددددددددة الطددددددددددددددالمم :7/113-114

 (.396-393الثمحن /
    .إمب اجت عدا ع دا بيعده مدن اثلدي  د واملذ    حة بيعه من املو ا له ابملنععدة ابومب غده ، لكدن  

 (.6/87، هناية احملتاج:4/105، ماين احملتاج:7/66، حتعة احملتاج:3/57ان ث: ) س  املطال :
 (.7/114  )الشث  الكممه: -ومح م هللا-ما ييفل ع يه ا م األل ة و ذا  وج  ع ا فقال:   (7)
 (.966، الممسيط:  11/128لقيام املنععة، وبقاء استحقاي الييف. )ان ث: هناية املط  : (8)
،  966، الممسديط: الشدععة إىل قسدم الصديفقات/11/128ان ث النقدو عنده يف: )هنايدة املط د :   (9)
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ة ا امددو لددث   ايدد   يف بيددو اجلاويدد 
. قددال اإلمددام:  والقددول يف بيددو األشددجاو املو ددا (1)

ويتجده عنديف   -(2)وا م القاضت يوافقده-بث او ا االقول يف بيو الع  املو ا ونععت ا 
،    وإمب مل يصدددح  بيدددو األعيدددامب املو دددا (3) تصدددحي  بيدددو األشدددجاو املو دددا بث او دددا

عدددن اي دددث  تقييددديف بيدددو األشدددجاو املو دددا بث او دددا مددديفة  ، وحكدددا العدددوواين(4)ونافع دددا
املعينة، فإمب مل تكن معينة ا ا لو قدال  و  و دا بث دثة  دذا   / 54]مع ومة وا إذا اانت

 .(7): واذا يف العمميف(6)فالذ  بعيف  مل يص ، ]قال  (5)العام، فإمب مل يث ث ]فيه 

 
املاشدية املو دا بنتاج دا ل اده، جيدول  (. قدال الثافعدت:  397ن /املط   العداري: ]ت:  ممدا عممديف الدثمح

بيع دددا؛ لممقددداء بعددد، العوالددديف، واملندددافو؛ االصدددو  وال دددي وال  دددث، وإ دددا ايددد   في دددا إذا اسدددتاثقت  
، الوسدددددديط:  6/190(. وان ددددددث: )ووضددددددة الطددددددالمم :  7/114 . )الشددددددث  الكممدددددده:  الو ددددددية املنددددددافو 

بيعددده  مب يمميعددده حدددال ؛ ألمب بيعددده حدددام    دددحة  و دددووة   :  (. قدددال الشدددي  لادددثاي األنصددداو 4/455
 (.3/57 . ) س  املطال : ابطو لكومب ا  و حينئذ مستث  شثعاال 

 نده  الثداين:     نه ال يص ؛ ألمب ا  و ال ييف و يف المميدو، فك نده اسدتثنا .وفيه وج امب:  حيفمها:  (1)
، الشددث   5/442يددة املط دد :  ، هنا5/326. ان ددث: )ا دداو :  يصدد ، ويكددومب ا  ددو مسددتث  شددثعاال 

(. واملدددذ  :  نددده ال يصددد . ان دددث: ) سددد  املطالددد :  3/406، ووضدددة الطدددالمم :  4/116الكممددده:  
 (.3/462، هناية احملتاج: 2/387، ماين احملتاج:  4/307، حتعة احملتاج :2/35

اآليف:  وسدددكت عددن حددال الث دددثة، ولكددن القاضدددت    قددال ابددن الثفعدددة بعدديفما ذاددث اددد م العددوواين  (2)
حسدد  مل يسدددكت بدددو ذادددث القدددول يف بيدددو األشدددجاو  ي ددداال، و دددو منطممدددق ع دددا مدددا ذادددث  اإلمدددام، إذ  

(. ومل  399 .)املط دد  العدداري: ]ت:  ممددا عممدديف الددثمحن /-وهللا  ع ددم-ا مدده حي ددو ع ددا  ددذ  ا الددة  
  قف ع ا ا م القاضت يف ذل .

 (.11/128هناية املط  : ) (3)
مندو بيدو العد  املو دا ونععت دا اسدتي ء    فدإمب الدذ  يتجده اعت دااب  يف وقال يف العثي بين  ا:   (4)

  تكددااب تثممددت اليديف ع ددا األشددجاو ل  و ددا لدده  فدد   اليدديف ع ي ددا، ال سدقوف املنععددة،  املنتعدو هبددا، وإابامددة
 .  املو دا لده ابملنععدة واملسدت جثمثاو ا إذا بدثلت الث داو، وال تطدثاب يديف  اطدثااب يديف   بث او ا؛ فإنه يممات
 (.  129-11/128)هناية املط  : 

 قط من ف.اسما ب  املعقوف   (5)
 قط من ف.اسما ب  املعقوف   (6)
 (.399ب(. وان ث: )املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /-/ 212/ل1اإلابنة: ) (7)
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املسدد لة الثانيددة:   دد  املو ددا لدده ابملنععددة املنددافو واألاسدداب ا ا دد ة ابال ددطيااب 
َث  ع دددددا املدددددذ   ، ويف منععدددددة المم دددددو وج دددددامب: (1)واالحتطددددداب و ومهدددددا، و جدددددثة ا دددددِ

، واثني  دا: ال، ويكدومب لووثدة (2) حيفمها:  نه يستحق امل دث إذا لوجدت  و وطئدت بشدمم ة
، ولددو وطدد  (5). وال   دد  الددوفء قطعدداال (4)، قددال اإلمددام:  و ددو قيدداة املددثاولة (3)املو ددت

، ولدو (7)، و دو اداي   يف وفء املوقدو  ع يده اجلاويدة املوقوفدة(6)ف  حيف ع ا األ د 

 
، الممسدديط: الشددععة  11/142، هنايددة املط دد :  2/359ألهنددا  بدديفال منافعدده. ان ددث: )امل ددذب:    (1)

، حتعددددة احملتدددداج:  6/187، ووضددددة الطددددالمم :  7/110، الشددددث  الكممدددده:  972إىل قسددددم الصدددديفقات/
(. وال   ددد  األاسددداب النددداابوة ا ممدددة ولقطدددة إذ ال تقصددديف ابلو دددية.  6/84، هنايدددة احملتددداج:  7/62

 املصاابو نعس ا.
. واقتصث ع يه املاوواب  والشدي   بدو إسدحق  مب امل ث من  اء الثقممة وغ ت ا، فكامب ااألاسابأل (2)

،  2/858، الشدامو:  2/359، امل ذب:  8/225وابن الصمماغ والمماو  والع ثاين. ان ث: )ا او : 
.  و ددذا  ددو املددذ  ؛ فددامل ث يكددومب ل  و ددا لدده ونددافو األمددة  (.8/277، المميددامب:  5/84الت ددذي :  

   (.6/84، هناية احملتاج:  4/104، ماين احملتاج:  7/62ان ث: )حتعة احملتاج:  
ألمب امل ددث بدديفل ملنععددة المم ددو، ومنععددة المم ددو ال جيددول الو ددية هبددا. واقتصددث ع يدده املتددوري. ان ددث:    (3)

، الممسددديط: الشددددععة إىل  11/143(. وان دددث الددددوج   يف: )هنايدددة املط دددد :  357)التت دددة: الو ددددااي/
، املط دد  العدداري: ]ت:  6/187، ووضددة الطددالمم :7/111، الشددث  الكممدده:  972ت/قسددم الصدديفقا

 (.404 مما عمميف الثمحن /
 (.11/143هناية املط  : ) (4)
،  8/225ألندددده ال   ك ددددا م كدددداال  مدددداال، والددددوفء ال يكددددومب إال يف م دددد   م. ان ددددث: )ا دددداو :    (5)

القددددددددددددددثاض إىل قسددددددددددددددم    ، الشددددددددددددددامو:2/359، امل ددددددددددددددذب:  186التع يقددددددددددددددة الكددددددددددددددايى: الو ددددددددددددددااي/
-5/84، الت دذي :  145-11/144، هنايدة املط د :355، التت دة: الو دااي/2/859الصيفقات/

 (.6/188، ووضة الطالمم : 7/111، الشث  الكممه:  277-8/276، المميامب: 85
ان ددددث املصدددداابو السددددابقة. والوجدددده الثدددداين:  مب ع يددددده ا دددديف، و ددددححه املتددددوري. ان ددددث: )التت دددددة:    (6)

، ماددددين  7/63(. واملددددذ    ندددده ال حدددديف ع يدددده؛ لشددددمم ة امل دددد . ان ددددث: حتعددددة احملتدددداج:  355الو ددددااي/
 (.6/84، هناية احملتاج: 4/104احملتاج: 

إمب جع ندا     ؛ نه يممد  ع دا  قدوال امل د واأل  :  قال الثافعت:  قيو ال حيف ع يه لشمم ة امل  ،   (7)
،  8/386ان دددددث: )هنايدددددة املط ددددد :    (.6/287 . )الشدددددث  الكممددددده:  لددددده فددددد  حددددديف، وإال فع يددددده ا ددددديف 
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، ويف وجدوب قي تده ع يده وج دامب (1) وليف ا فالوليف حث ع دا الصدحي ، وال تصده  م ولديف
  (2)ينممنيامب ع ا اي   اآليف:  مب وليف ا من غه  له  و ل واوث؟

و ما الواوث ف و له وطؤ ا؟ فيه ث ثة  وجه: اثلث دا:  هندا إمب ااندت ال حتممدو لصداث  و    
 (5)منا  فدوط  فد  حديف. فإمب حث  (4)، وجوم العوواين ابجلوال(3)إاية اامب له ذل  وإال ف 

 
 (12/46، اعاية النمميه:  8/76، المميامب: 4/519الت ذي : 

:  فيكومب الوليف حثاال ملكامب الشمم ة، لكن ال تكدومب  مده  م ولديف املو دا لده؛ ألنده ال   ك دا. ان دث (1)
،  974، الممسددددديط: الشدددددععة إىل قسدددددم الصددددديفقات/11/147، هندددددا  املط ددددد :  8/226)ا ددددداو :  
 (.6/188، ووضة الطالمم : 7/111، الشث  الكممه:  8/277، المميامب: 5/85الت ذي : 

فإذا جع نا  االكس  و نه ل  و ا له فد  شدتء ع يده، وإمب ق ندا  مب الولديف الثقيدق يكدومب ملالد    (2)
هلدددم،  م يشددداى هبدددا عممددديف يكدددومب اددداألم م كددداال وقممتددده ل ووثدددة ومنععتددده ل  و دددا لددده؟  الثقدددة فع يددده القي دددة  
، الشدددددددث   8/277، المميدددددددامب:  5/85، الت دددددددذي :  2/859، الشدددددددامو:  8/226ان دددددددث: )ا ددددددداو :  

(. وسدددي يف  مب املددددذ   يف  6/300، الدددنجم الو ددداج:  6/188، ووضدددة الطدددالمم :  7/111الكممددده:  
 ووثة املو ا ومنععته ل  و ا له ابملنععة، فيكومب  نا اذل .  وليف ا من غهمها يكومب ا مه وقممته ل

،  6/190، ووضدددة الطدددالمم :  7/114، الشدددث  الكممددده:  356-355ان دددث: )التت دددة: الو دددااي/  (3)
 (.408، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /12/235اعاية النمميه:  

وابدن الصدمماغ والممادو  والع دثاين:  نده    الشدي   بدو إسدحقو والقاضت  بو الطيد    والذ  ذاث  املاوواب 
الثقممدددددة ابومب املنععدددددة، والدددددوفء ال يكدددددومب إال يف م ددددد   م. ان دددددث:    ال جيدددددول لددددده وطؤ دددددا؛ ألنددددده   ددددد 

، الشددددامو: القددددثاض إىل  2/359، امل ددددذب:  186، التع يقددددة الكددددايى: الو ددددااي/8/226)ا دددداو :  
(. و ددذا مددا وجحدده اإلمدددام.  278-8/277، المميددامب:  5/84، الت ددذي :  2/859قسددم الصدديفقات/

 (.11/145هناية املط  : )
 ددا إمب  مدن حمم  ددا، ومل يعدوت بدده ع دا املو ددا لده منععددة يسدتحق ا فددإمب مل   َ ط  وَ ل دواوث  واملدذ  :  مب  

 (.6/85، هناية احملتاج: 4/104، ماين احملتاج: 7/64حثم الوفء. ان ث: )حتعة احملتاج:  أيمنه
 /ب(.212/ل1ان ث: )اإلابنة:   (4)
، الممسدددديط:  11/145، هنايددددة املط دددد :  8/226ل شددددمم ة ألندددده   دددد  الثقممددددة. ن ددددث: )ا دددداو :    (5)

، ووضدددة الطدددالمم :  7/114، الشدددث  الكممددده:  8/277، المميدددامب:  973الشدددععة إىل قسدددم الصددديفقات/
6/190.) 
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 (2)ينممدين ع دا مدا تقديفم في دا إذا وطئ دا غده  بشدمم ة ملدن يكدومب امل دث؟ (1) امل ثووجوب ]
؛ فدإمب  وجممندا  ف دو يصدث  إىل املو دا (4)، وإال وجد (3)فإمب جع نا  له ف  شتء ع يه

. وإمب  ولديف ا (6) و يشاى به عمميف وقممته ل دوواث ومنععتده ل  و دا لده؟ فيده وج دامب (5)له
، وتصدددده  م ولدددديف لدددده ع ددددا (7)فالولدددديف حددددث، ويف وجددددوب قي تدددده ع يدددده الوج ددددامب املتقدددديفمامب

 . (8)الصحي  تعتق ووته مس وبة املنععة
ولدددو ادددامب املو دددا ونععتددده  مدددة جدددال تووجي دددا الاتسددداب امل دددث، سدددواء ق ندددا امل ددد  

، وفدي ن ي دت تووجي دا ث ثدة (10)اي   السابق (9) تصثفه]ل  و ا له  و ل واوث، ويف 
و دددددححه  (1)، و دددددو مدددددا  وواب  اإلمدددددام(11)املو دددددا لددددده ا وجددددده:  حددددديف ا: الدددددواوث بثضددددد 

 
 يف األ و: الث ن، واملثممت من )ف(. (1)
 ل  و ا له ابملنععة.  امل ث ، حيي ذاثت  مب املذ    مب 501: تقيفم  عحة (2)
 (.973و ذا ما وجحه الاواري يف: )الممسيط: الشععة إىل قسم الصيفقات/ (3)
 (.6/190، ووضة الطالمم : 7/114، الشث  الكممه:  11/145هناية املط  : ان ث: ) (4)
  ،(2/860الشدددددامو:  (، وابدددددن الصدددددمماغ يف: )8/226 دددددذا مدددددا قالددددده املددددداوواب  يف: )ا ددددداو :    (5)

 (.  8/277(، والع ثاين يف: )المميامب: 5:84والمماو  يف: )الت ذي : 
 (.  12/235ان ث  ذين الوج   يف: )اعاية النمميه:   (6)
إمب ق ندددا  مب ولددديف ا الثقيدددق لددده فددد  شدددتء ع يددده، وإمب ق ندددا  نددده ل  و دددا لددده فيجددد  ع دددا الدددواوث    (7)

وقممتده ل  الد  ومنععتده ل  و دا    القي ة، و و تعطا ل  و ا له  م يشاى هبدا عممديف ا مده يف امل د ،
، الشدددث   8/277، المميدددامب:  5/85الت دددذي :    ،2/860الشدددامو:   ،8/226بددده. ان دددث: )ا ددداو :  

 .502صوان ث:   (.12/235، اعاية النمميه:  6/190، ووضة الطالمم : 7/114الكممه: 
، الممسددددددديط: الشدددددددععة إىل قسدددددددم  11/147ان دددددددث املصددددددداابو السدددددددابقة مدددددددو: )هنايدددددددة املط ددددددد :    (8)
 (.974صيفقات/ال

حث نسدي ، وع يده قي تده يشداى  من مال  الثقممة    األمة املو ا ونععت ا وليف واملذ   في ا سممق  مب 
، وع يده  وتصه  م وليف فتعتق ووته مس وبة املنععدةوتكومب وقممته له ا مه،  هبا مث ه لينتعو به املو ا له  

 (.6/85، هناية احملتاج:4/104احملتاج  ، ماين 7/64امل ث ل  و ا له. ان ث: )حتعة احملتاج:
  كذا يف النسخت ، ولعو الصواب: مصثفه.  (9)

 .501اي   يف  مب املو ا له ابملنععة  و     منععة المم و. تقيفم  عحة:  (10)
قددال ابددن الثفعددة:  وسددمم  اسددتئذامب املو ددا لدده نقصددامب حقدده مددن املنععددة يف لمددن ا  ددو الددذ     (11)
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، والثددداين: املو دددا لددده ]يسدددتقو بددده، و دددو قدددول مدددن جيعدددو الدددث ن لددده، و دددححه (2)الادددواري
، والثالي: يستقو به املال ، و و قول من يقول الث ن له. وقال مجاعة بديفل (3)الثوايين 

 ، فددإمب محددو ع يدده فددذاك وإال اددامب وج دداال وابعدداال؛(4)األول:  ندده ال جيددول تووجي ددا إال بثضددامها
، وقال املتوري:  إمب ق نا ل واوث (5)من  ا تووجي ا بثضا اآل ثفإمب مقت ا  ذا  مب لكو 

، (6)وطؤ ددا ف دده تووجي دددا، وإمب ق نددا ال مل يكددن لددده ذلدد  إال بثضددا املو دددا لدده ااملث وندددة 
، ويف (7)و دددذا حيت دددو واب  إىل مدددا تقددديفم وحيت دددو غددده . وإمب ادددامب عممددديفاال فيتدددووج بثضدددامها

 .(8)وج امب، وجوم الاواري ابستق لهاستق ل املو ا له ابإلذمب فيه 
 فرع

 
 (.413وقيف هت   به . ان ث: )املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن / قيف يع ت إليه التوويج،

 (.11/148هناية املط  : ) (1)
 (.4/457الوسيط: ) (2)
 قط من ف.اسما ب  املعقوف   (3)
(.  6/276المميددددامب:  ،  2/359، امل ددددذب:  8/225)ا دددداو :    األوجدددده الث ثددددة األ ددددهة:  ان ددددث  (4)

 (.5/84الت ذي :  ل وواث او ابتعاق  ا. ان ث: )والمماو  ذاث  هنا إما 
(. لكدددن  4/104، مادددين احملتددداج:  7/62واملدددذ    نددده ال بددديف مدددن وضدددامها، ا دددا يف: )حتعدددة احملتددداج:  

 ذا حيت و الوجه األول  مب العقيف ل واوث لكدن بثضدا املو دا لده، وحيت دو الوجده الثابدو  نده جيدول  مب  
 ددث. والددذ  وجحدده الثم ددت:  ندده يووج ددا الددواوث  ذمب  ي ددت العقدديف  ايال من  ددا لكددن بشددثف الثضددا اآل

 (.6/85املو ا له. )هناية احملتاج:  
،  186التع يقددددة الكددددايى/و ددددو مددددا اقتصددددث ع يدددده القاضددددت  بددددو الطيدددد  وابددددن الصددددمماغ. ان ددددث: )  (5)

 (.2/861الشامو: القثاض إىل قسم الصيفقات/
 (.356التت ة: )الو ااي/ (6)
، هنايدددة  4/104يين والشددد ا الثم دددت. ان دددث: )مادددين احملتددداج:  و دددذا مدددا وجحددده ايطيددد  الشدددثب  (7)

 (.975(. و و ما وجحه الاواري يف: )الممسيط: الشععة إىل قسم الصيفقات/6/85احملتاج: 
(. و بعددده يف ذلدددد  الشدددي  لاددددثاي األنصددداو  وابدددن حجددددث اهليت دددت. ان ددددث:  4/456الوسددديط: )  (8)

اهليت دددت ودددا إذا ااندددت الو دددية    ابدددن حجدددث  يف (. وقيددد 7/62، حتعدددة احملتددداج:  3/58) سددد  املطالددد :  
 مؤبيفة وإال احتيج إىل إذمب الواوث  ي اال.
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لو  تت املو ا ونععت ا بوليف من نكا   و لق فث ثة  وجه:  حيف ا:  نه لووثة املو دت،  
:  نده ا مده؛ وقممتده -(1)وبه  جاب العثاقيدومب واملداوواب -والثاين:  نه ل  و ا له، والثالي 

 .(3)واملصنف األول ، واستممعيف اإلمام (2)ل ووثة، ومنععته ل  و ا له
واالهتددددداب والو دددددية إذا  (4)االلتقدددددافوفي دددددا حيصدددددو ل عممددددديف مدددددن األاسددددداب النددددداابوة ا   

:  ندددده ل  و ددددا لدددده، (5) ددددححنا ا بادددده إذمب السددددييف وج ددددامب:   ددددح  ا عندددديف املدددداوواب 
، قددال اإلمددام:  وجيددثايمب يف اددو مددا ال يعدديف مددن (7):  ندده ل ددواوث (6)و   ثمهددا عندديف الثافعددت

 
ولعددو املصددنف  (.  8/225بددو املدداوواب  ذاددث األوجدده الث ثددة ومل يددثج  بين ددا. ان ددث: )ا دداو :    (1)

الثافعت قدددددال:  وبددددده  جددددداب العثاقيدددددومب و ددددداح  الت دددددذي  . )الشدددددث  الكممددددده:  فددددد   قصددددديف الممادددددو ؛
 (.5/84مب المماو   ح   ذا الوجه. ان ث: )الت ذي : إ(. حيي 7/111

، الشددددددددددددامو: القددددددددددددثاض إىل قسددددددددددددم  2/360ان ددددددددددددث املصدددددددددددداابو السددددددددددددابقة مددددددددددددو: )امل ددددددددددددذب:    (2)
اعايددددة النمميدددده:    ،6/187، ووضددددة الطددددالمم :  8/276، المميددددامب:  353، التت ددددة:  2/858الصدددديفقات/

 (.  417-416، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /12/233-234
؛ ألنده جدوء من دا فيجدث   ووقممتده ل دواوث    و دا لدهاداألم يف حك  دا فتكدومب منععتده لواملذ  :  نده  

 (.86-6/85، هناية احملتاج:  4/104، ماين احملتاج:  64-7/63يثا ا. ان ث: )حتعة احملتاج:  
مدن األم ال   كده إال    الولديف يعديف يف وضدو الشدث  جدوءال يفا الوج   األ دهين، وقداال  مب  بو استممع (3)

، الممسدديط: الشددععة  144-11/143فيكددومب م كدداال ل ددواوث. ان ددث: )هنايددة املط دد :    مددن م دد  األم
 (.4/457، الوسيط: 973-972إىل قسم الصيفقات/

ال قطددة، وال قطددة: لاددة مددن لقددط ي قددط لقطدداال:   ددذ  مددن األوض. فال قطددة:  :      ددذ  االلتقدداف  (4)
 (.5/262، مقاييا ال اة: 9/16، هتذي  ال اة: 5/100الشتء امل تقط ان ث: )الع : 

 وشثعاال: ما ضا  من املال بسقوف  و غع ة،  و املال الذ  ينسا   احممه  و ي و عنه. 
ت  كددده إمب مل ي  دددث  يف دددو عممددداوة عدددن   دددذ مدددال ضدددالو ليعثفددده امل دددتقط سدددنة      االلتقدددافوااللتقددداف:  

 (.11/420، اعاية النمميه:  336-6/335، الشث  الكممه:  4/281. ان ث: )الوسيط:  مالكه
 (.8/222ا او : ) (5)
 (.7/110الشث  الكممه: ) (6)
 (.6/187، ووضة الطالمم : 8/274، المميامب:  4/457ان ث  ذين الوج   يف: )الوسيط:  (7)

واملذ    مب املو ا لده ابملنععدة ال   د  األاسداب النداابوة؛ ألهندا ال تقصديف ابلو دية، فتكدومب ملالد   
 (.6/84، هناية احملتاج:  4/103، ماين احملتاج: 7/62الثقممة. ان ث: )حتعة احملتاج: 
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، و ددذا وادد م غدده  يقت ددت  ق  (1)األع ددال؛ فددإمب  قددوال العممدديف ال تقددف ع ددا إذمب السددييف 
، و جددددثى ا نددددداطت (2)إذا مل نوقددددف ذلدددد  ع ددددا إذمب السددددييف يكددددومب ل  و ددددا لدددده قطعدددداال 

 .(4)الوج   يف مط ق األاساب  (3)والعممااب 
، ومل يعثقدوا بد  قولده (5)األ دحاب ا كدم يف  دذ  ]الصدوو قال الثافعدت:   ط دق 

تده  و بكسدممه  و هيفمتده،  و ونععدة الديفاو  و سدكنا ا  و    اَ ت ونععة  ذا العمميف  و بِ و ي 
غ ت ددددا، واددددامب األحسددددن  مب يقددددال: الو ددددية ابملنععددددة تعيدددديف اسددددتحقاي اييفمددددة يف العممدددديف 

تعييف سدالث املندافو ا دا يف اإلجداوة. وال  والسك  يف اليفاو، والو ية ابييفمة والسك  ال
يممعيف  مب يكومب املثااب  ذا وإمب  ط قوا الك م، بو ينممات  مب يقال الو ية ابلا ة والكس  
]ال تعييف استحقاي السك  والثاوب واالستخيفام، وبواحيف من ا ال يعييف استحقاي الا ة 

عدددة ال يسدددتحق مط ددددق و دددذا يوافدددق الوجدددده املتقددديفم:  مب املو دددا لدددده ابملنع (6)والكسددد ، 
انت ددددا. وقدددديف  ددددث  املدددداوواب :  ندددده إذا  و ددددا لدددده هيفمددددة العممدددديف اددددامب لدددده  (7)الكسدددد  

 ، والعثي ب   مب يو ت له هيفمته وابستخيفامه واض .(8)استخيفامه وإجاوته

 
 (.143-11/142هناية املط  : ) (1)
 (.421-420مما عمميف الثمحن /ان ث: )املط   العاري: ]ت:   (2)
العممااب :  و:  محيف بن ي يف بن  محيف،  بو ا سن، العممااب ، اهلثو ، ابدن القاضدت  يب عا دم   (3)

ه. )ان دث: هتدذي   495العممااب ، و و  اح  اتاب الثقم، اامب من امماو ايثسداني ، تدويف سدنة:  
شددددافعية ل حسدددديين:  ، طممقددددات ال1/276، طممقددددات ابددددن قاضددددت شدددد ممة:  2/214األمسدددداء وال اددددات:  

وجومت امب املثااب  نا  بدو ا سدن ولديا والديف   بدو عا دم؛ ألنده الثافعدت  دث  بدذل . وقديف   (.184
 .251تقيفمت تثمجة واليف   عحة: 

ذاث ذل  الثافعت عن  ا وقال  نه سيذاث مدا حيقدق ووايت  دا يف   دث العصدو. وضدعف الندوو    (4)
 (.6/187، ووضة الطالمم : 7/110قولي  ا. ان ث: )الشث  الكممه:  

 يف ف: الصووة. (5)
 ، و و مثممت من )ف(، ومن الشث  الكممه.قط من األ واسما ب  املعقوف   (6)
(. و ددددذا مددددا قددددال الثافعددددت  ندددده سدددديذاث  يف   ددددث العصددددو مددددن ابليددددو  7/111الشددددث  الكممدددده: )  (7)

 ل حناطت والعممااب  ع ا إجثاء اي   يف مط ق األاساب سواء املعتاابة والناابوة.  
ضددة  و ف  ددا اددامب املو ددا لده ابلثقممددة جيددول لدده املعا  ؛ألمب الو ددية ابييفمددة االو ددية ابلثقممدة  قدال:    (8)
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ا يدوامب املو دا ونععتده الدذ  جيد  اإلنعداي ع يده  ثمتده؛ إمب    /ب 54] املسألة الثالثة:
اددامب مو ددا ونععتدده مدديفة مع ومددة اانددت نعقتدده واسددوته إمب اددامب  ددا يكسددا ع ددا سددييف  
الواوث، وإمب اامب مو ا ونععته إما ابإلط ي  و بتقيييف  ميفة حياته فعت نعقته واسوته 

، وبددده جدددوم (3)، ونسدددممه الدددثوايين إىل الدددن (2):   دددح ا:  هندددا ع يددده  ي ددداال (1)ث ثدددة  وجددده
ع دددا  (5) . فدددإمب  وااب ايددد ص منددده قدددال الادددواري:  فطثيقددده يف الثقيدددق  مب يعتقددده(4)العدددوواين

املذ   يف نعوذ عتقه و نه إذا عتق ال ي ومه شتء، وقيف تقيفم  نده ي ومده األقدو مدن  جثتده 
. والثدداين:  هنددا ع ددا املو ددا (7)؛ فع ددا الددوج   األ ددهين ال  دد ص(6)ونعقتدده يف وجدده

لدده. والثالددي:  هنددا يف اسددممه؛ فددإمب مل يددف بدده  و مل يكددن فعددت بيددت املددال، واسددتممعيف اإلمددام 

 
ضددة ع ي ددا ألندده قدديف  و اددامب املو ددا لدده ابييفمددة  ي ددا جيددول لدده املعا  ،ألندده قدديف م ك ددا ابلو ددية  ؛ع ي ددا

 (.8/220)ا او :  . م ك ا ابلو ية
، الشددددامو:  2/360، امل ددددذب:  182، التع يقددددة الكددددايى: الو ددددااي/8/222ان ددددث: )ا دددداو :    (1)

،  11/136، هنايدددة املط ددد :  351-350، التت دددة: الو دددااي/2/855قسدددم الصددديفقات/القدددثاض إىل  
، الشددث  الكممدده:  8/275، المميددامب:  5/84، الت ددذي :  971/الممسدديط: الشددععة إىل قسددم الصدديفقات

.  (425-423، املط ددددد  العددددداري: ]ت:  ممدددددا عممددددديف الدددددثمحن /6/189، ووضدددددة الطدددددالمم :  7/113
 (.6/84، هناية احملتاج: 7/65ة احملتاج:  واملذ    هنا ع ا الواوث. ان ث: )حتع

 ألنه املال ، والنعقة تتممو امل  . (2)
(. ون  الشافعت جداء يف لاداة العطدث لكدن قداة الدثوايين النعقدة ع ي دا  3/214لث املذ  : ) (3)

 (.2/69ألمب لااة العطث من النعقة. وان ث: )األم: 
 /ب(.212/ل1اإلابنة: ) (4)
 (.4/457الوسيط: ) (5)
 .498تقيفم  عحة:  (6)
   ع ددا الوجدده اآل ددث  ندده لددو  عتقدده ال ينعددذ عتقدده، وع ددا الوجدده الددذ  تقدديفم  ندده حددا لددو ق نددا    (7)

 بنعاذ العتق فإنه ي ومه  قو األمثين من نعقته  و  جثته. وا مها ع ا     املذ   ا ا تقيفم.
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، وذادددث املددداوواب  بددديفل الثالدددي  هندددا يف بيدددت املدددال، ومل يقيددديف  لالدددة (1)والادددواري األ دددهين
  اال وابعاال. ، فيحت و  مب يقييف به ا ا قاله غه ، وحيت و  مب يكومب وج(2)تعذو الكس 

، والثدداين: القطددو اهنددا ع ددا مالدد  (3)هويف فطثتدده طثيقددامب:  حدديفمها:  هنددا ع ددا األوجدد     
، ومقت ددا الطثيددق (5)، وقيددو: إندده املنصددوص في ددا إذا  و ددا بثقممتدده  ي دداال آل ددث(4)الثقممددة

فطثتده األول  مب جت  فطثته يف بيت املدال فيده وجده و دو بعيديف؛ ألمب ا دث العقده ال جتد  
 .(7)، وقيف  ث  به املاوواب (6)فيه، ولعو املثااب  هنا تسقط ع ا  ذا الوجه

و ما سقت الممستامب املو ا بث او ؛ فإمب تثاضيا ع يه  و تطو  به  حيفمها ف يا لآل ث    
، و شدداو بع دد م إىل طددثاب (8)منعدده، وإمب امتنعددا مل جيدداي واحدديف من  ددا ع يدده هدد   النعقددة

 . (1)اي   املذاوو يف الع اوة

 
 (.971يفقات/، الممسيط: الشععة إىل قسم الص137-11/136ان ث: )هناية املط  :  (1)
 (.8/222ا او : ) (2)
 (.6/301، النجم الو اج:11/136، هناية املط  : 182ان ث: )التع يقة الكايى: الو ااي/ (3)
، 7/113(. وان ث  ذين الطثيق  يف: )الشث  الكممه: 5/84قال به المماو  يف: )الت ذي :  (4)

، حتعة احملتاج: 3/57(. واملذ    هنا ع ا الواوث. ان ث: ) س  املطال : 6/89ووضة الطالمم : 
 (.87-6/86، هناية احملتاج:  3/105، ماين احملتاج:  7/64-65

عمميف لثجدو و يفمتده آل دث حياتده،  و وقتدا فقدمم ، ااندت  ديفقة   لو  و ا بثقممةقال الشافعت:   (5)
 (.2/69 . )األم: العطث ع ا مال  الثقممة

   إذا ق نددا  دديفقة العطددث ع ددا األوجدده يف النعقددة فع ددا الوجدده اهنددا يف بيددت املددال يممعدديف  مب أييف    (6)
ي ن جتد  نعقتده  مث ه يف  يفقة العطث إال  مب يكدومب املدثااب  هندا تسدقط ع دا  دذا الوجده ألمب األ دو فد 

يف بيت املال ا ث املعسث، وفطثته ال جت  فيه، فكيدف العطدثة العممديف. ان دث: )املط د  العداري: ]ت:  
 (.430 مما عمميف الثمحن /

حيي قال:  ف ما لااة العطث: ف  جت  ع ا املو ا له ابملنععة لال، ويف وجوهبا ع ا الووثة  (7)
ة. والثاين: تسقط وال جت  ألمب م ك م مل يك و . وج امب:  حيفمها: جت  ع ي م لتع ق ا ابلثقمم

 (.8/223)ا او :  
،  228-8/227. ان ددددث: )ا دددداو :  ألمب نعقددددة العممدددديف مسددددتحقة  ثمددددة نعسدددده، هدددد   الث ددددثة  (8)

، الشدددددث   8/207، المميدددددامب:  2/857، الشدددددامو: القدددددثاض إىل قسدددددم الصددددديفقات/2/360امل دددددذب:  
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لدده املسددافثة بدده بادده وضددا  ، ول  و ددا(2)ولدديا ل ددواوث املسددافثة ابملو ددا ونععتدده
 .(3)الواوث يف    ث الوج   وإمب اامب  مة، وع يه جتن  اي وة ا ا يف ا  ث

 يف اجلناية املتع قة ابلعمميف، وفيه  وو مب:  الرابعة:
األوىل: اجلناية ع يه، و ت إما ع ا نعسه  و ع ا طثفه، فإمب ااندت ع دا نعسده، 

، وفيده وجده (4)مب اقدت  بطدو حدق املو دا لدهفإمب  وجممت قصا داال ف  دواوث اسدتيعا  ؛ فدإ
ول واوث الععو عن القصداص، و دو لده الععدو يداقال؟  .(5)غثي   مب القصاص ل  و ا له

 .(6)فيه وج امب

 
 (.4/105، ماين احملتاج: 3/57 س  املطال : ، 6/189، ووضة الطالمم : 7/113الكممه: 

   ع دددداوة الدددديفاو املو ددددا ونععت ددددا، والصددددواب  ندددده ال جيددددث  في ددددا ايدددد   بددددو  ددددت اسددددقت    (1)
، امل ددددذب:  8/227 دددداو :  األشددددجاو املو ددددا بث ثهتددددا فدددد  جيدددداي  حدددديف ا ع ددددا ع اوهتددددا. ان ددددث: )ا

 (.6/189 :  ، ووضة الطالمم7/113، الشث  الكممه: 5/84، الت ذي : 2/360
، الوسدددديط:  975، الممسدددديط: الشددددععة إىل قسددددم الصدددديفقات/11/146ان ددددث: )هنايددددة املط دددد :    (2)
4/458.) 

،  7/112، الشددث  الكممددده:  8/274، المميدددامب:  5/84ان ددث املصددداابو السددابقة مدددو: )الت ددذي :    (3)
 (.  12/185، اعاية النمميه:  6/188ووضة الطالمم : 

،  7/62فثة ابملو ا ونععته وإمب اامب  مة. ان دث: )حتعدة احملتداج:  واملذ    نه جيول ل  و ا له املسا
 (.6/83هناية احملتاج:  

الشدددث   ا دددا لدددو مدددات  و اهنددديفمت الددديفاو. واقتصدددث ع دددا  دددذا القدددول الثافعدددت والندددوو . ان دددث: )  (4)
 (.6/190، ووضة الطالمم : 7/115الكممه: 

الممسدديط: الشددععة إىل قسددم  ،  11/140، هنايددة املط دد :  8/225: )ا دداو :  الددوج   يف  ان ددث  (5)
، املط ددددد  العددددداري: ]ت:  ممدددددا عممددددديف  12/235، اعايدددددة النمميددددده:  8/275، المميدددددامب:  975الصددددديفقات/

 (. وضععوا الوجه الثاين.436-435الثمحن /
نمميددددده:  (. ونق ددددده عنددددده ابدددددن الثفعدددددة يف: )اعايدددددة ال8/225ذادددددث ذلددددد  املددددداوواب  يف: )ا ددددداو :    (6)
 (.443، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /12/136
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وإمب  وجممت املال  و وجعت إليه بععو الدواوث فعدت القي دة املد  وذة  وبعدة  وجده: 
، والثددداين: يشددداى هبدددا عممددديف يقدددوم مقامددده: وقممتددده ل دددواوث ومنععتددده (1) حددديف ا:  هندددا ل دددواوث 

، (5)واإلمدددام (4)والقاضدددت (3)، و دددححه مجاعدددة مدددن م الشدددي   بدددو حامددديف(2)ل  و دددا لددده
، قددال (7). والثالددي: ل  و ددا لدده، واسددتممعيف  اإلمددام والاددواري(6)ندده املددذ  إوقددال سدد يم: 

، ويف  ددذا ن ددث. والثابددو:  هنددا (8)اإلمدام:  وإ ددا جيددتء إذا اددامب العممدديف مو ددا ونععتده  بدديفاال 
، وطثيقددده:  مب تقددوم الثقممدددة (9)تددول  ع دددا قي ددة الثقممدددة وحدديف ا وع دددا قي ددة املنععدددة وحدديف ا

 
 (.5/84اقتصث ع يه المماو  يف: )الت ذي :  (1)
اقتصددث ع ددا  ددذين الددوج   القاضددت  بددو الطيدد  والشددي   بددو إسددحق وابددن الصددمماغ والع ددثاين.    (2)

، الشددددددددامو: القددددددددثاض إىل قسددددددددم  2/360، امل ددددددددذب:  187ان دددددددث: )التع يقددددددددة الكددددددددايى: الو ددددددددااي/
 (.8/274، المميامب: 857-2/856الصيفقات/

 .(12/235، اعاية النمميه:  7/115ان ث النقو عنه يف: )الشث  الكممه:  (3)
 (.12/235، اعاية النمميه  439ان ث النقو عنه يف: )املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن / (4)
ذاث اإلمدام األوجده األوبعدة، ومل يصدح   حديف ا، وإمب ادامب ا مده يشدعث وي ده إىل الوجده الثداين.   (5)

 (.  139-11/138ان ث: )هناية املط  : 
 (.2/360ب: واذل   ح   ذا القول الشي   بو إسحق. )امل ذ 

 (.439ان ث النقو عنه يف: )املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن / (6)
 (.976، الممسيط: الشععة إىل قسم الصيفقات/11/138ان ث: )هناية املط  :  (7)
ال يقصديف اإلمددام تصدحي   ددذا القددول يف الو دية املؤبدديفة، وإ ددا يقصديف  مب  ددذا القددول ال أييف يف    (8)

... . )هنايددة املط دد :  ال شدد   مب  ددذا الوجدده إمب  دد  النقددو فيدده إ ددا جيددث الو ددية املؤقتددة. لقولدده:  
11/138.) 
: الشددععة  الممسدديط،  139-11/138، هنايددة املط دد :8/225ان ددث األوجدده األوبعددة: )ا دداو :    (9)

، اعايددددة النمميدددده:  6/190، ووضددددة الطددددالمم :  7/115، الشددددث  الكممدددده:  976/إىل قسددددم الصدددديفقات
12/235.) 

  ،وعايددة لاددثض املو ددتواملددذ  :  ندده يشدداى بقي تدده عممدديف مث دده وقممتدده ل ددواوث ومنععتدده ل  و ددا لدده؛  
احملتددددداج:  ، مادددددين  7/64. ان دددددث: )حتعدددددة احملتددددداج:  واملشدددددا  الدددددواوث  ،فدددددإمب مل يدددددف بكامدددددو فشدددددق 

 (.6/86، هناية احملتاج:  4/105
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، فقديفو التعداوت (1)ونععت ا،   تقوم مس وبة املنععة، والبيف هلا مدن قي دة اإلعتداي والدوالء
 .(2)ف   و ددا لددهبين  دا  ددو قي ددة املنععددة، ف ددا  دد  الثقممددة ف  ددواوث، ومددا  دد  املنععددة 

 .(4)، وال ا ث اطثااب  يف الو ية املؤبيفة واملؤقتة(3)واستممعيف  اإلمام
، وفثضددد ا (5)وفدددثض مجاعدددة الصدددووة في دددا إذا  و دددا ل ثقممدددة بويددديف وابملنععدددة لع دددثو

 .(6)  دددثومب في دددا إذا  و دددا ابملنععدددة ابومب الثقممدددة، و  دددثومب يف عكسددده، و دددو جددداو في دددا
عددو القي ددة لدده ال جنج ع ددا األوجدده مددا إذا اددامب القاتددو الددواوث  و املو ددا لدده؛ ف ددن ث  و دد  

 .(7)ع  ا لاه  ي ومه الاثمجني ومه غثم، ومن 

 
 .  وال بدددديف، و مب يكددددومب هلددددا قي ددددة؛ ملددددا يف إعتاق ددددا مددددن الثددددواب، وج دددد  الددددوالءقددددال الثافعددددت:      (1)

قي ددة الثقممددة تتع ددق بثجدداء الممقدداء، ولددو ع ددم طالدد  الثقممددة   (. وقددال اإلمددام:  7/115)الشددث  الكممدده:  
(. فددد  بددديف هلدددا مدددن لقي دددة ألمب  11/139ة املط ددد :   . )هنايددد  هندددا فالتدددة ع دددا القدددثب، مل يثغددد  في دددا

 املشا  إذا ع م  هنا مس وبة املنععة مل يثغ  يف شثال ا.
 .ف و ل واوث، وما  و حصة املنععة، ف   و ا لهف ا  و حصة الثقممة من القي ة  (2)

ة تصث  م  ذمها واحيف، وافااق  ا يف  مب القي  والوجه الثاين ذا الوجه و تم الثافعت ابلقول:  
إىل عمميف   ث،  و تقسم لاهلا. ولوال ما سنذاث  من اإلشكال يف تقومي املنععة، القت ا القياة 

 (.7/115)الشث  الكممه:   ا ا يف غثامة سالث املت عات .  وجه قس ة القي ةتثجي  
مل  جددديف يف اددد م اإلمدددام عنددديف  دددذا الوجددده مدددا يددديفل ع دددا اسدددتممعااب  لددده. ان دددث: )هنايدددة املط ددد :    (3)
11/139-140.) 
ذاددث إمددام ا ددثم   مب الوجدده الثدداين جيددث  يف الو ددية املؤقتددة والو ددية املؤبدديفة، و مددا الوجدده الثابددو    (4)

(. قدال ابدن الثفعدة:  وادذل  الوجده الثابدو  139-11/138ف و يف الو ية املؤبيفة. )هنايدة املط د : 
 (.442 مما عمميف الثمحن /  جيث  في ا ن نه يف الو ية املؤقتة واملؤبيفة . )املط   العاري: ]ت:

 (.187من م القاضت  بو الطي  الطاي . ان ث: )التع يقة الكايى: الو ااي/ (5)
    يف مجيو  ذ  الصوو. (6)
املط ددد  العددداري: ]ت:  ممدددا عممددديف  ،  6/191، ووضدددة الطدددالمم :  7/115ان دددث: )الشدددث  الكممددده:    (7)

إذا قت دده الدواوث،  و املو ددا لدده؛ فدد   مددا  و دثج ع ددا  ددذا ايد    عممدداوة الثافعددت:  (.  442الدثمحن /
 . وعممدداوة ابددن الثفعددة:  وايدد    شددتء ع ددا مددن لددو اددامب القاتددو غدده ، لكانددت القي ددة مصددثوفة إليدده

 ددثج مددا إذا اددامب القاتددو املو ددا لدده ابملنععددة  و مالدد  الثقممددة؛ ف ددن جيعددو القي ددة لدده ال يوجدد  ع يدده  
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وإمب اانددت اجلنايددة ع ددا طثفدده فطثيقددامب:  حدديفمها وبدده قددال األاثددثومب: القطددو امب 
اإلمددددددام:  وال قالددددددو ، قددددددال (1)األوش ل ددددددواوث، واثني  ددددددا: إجددددددثاء األوجدددددده غدددددده الثالددددددي

، (3)، وقددال الثافعددت:  ال يممعدديف ييئدده تشددممي اال لددلوش ابلولدديف والددوايابات العينيددة (2)وجيئدده 
وقممتده  . وع دا الثداين يشداى ابألوش شدق  مدن عممديف  (4)ق ت: وقيف  ث  املاوواب  وجيئه

 ،(5) ل ددددواوث ومنععتدددده ل  و ددددا لدددده، قددددال الثافعددددت:  واتعقددددوا  نددددا ع ددددا تصددددحي  األول
 ددذا توقددف يعددث   ددا تقدديفم، قددال املدداوواب :  وايدد   في ددا إذا اددامب الطددث   (6)]ويف 

فددإمب مل ينقصدد ا اجدديف  األنددف وقطددو الددذاث فدداألوش   / 55]اجملددين ع يدده يددنق  املنععددة، 
ومل يعثقوا ب   مب يقول جدثا  العممديف مقديفو ادا ث  م الواجد  منده  وش  .(7) ل واوث قطعاال 

 .(8)النق 

 
 ه يوجمم ا ع يه .  غثم ا، ومن يقول ه ف

، التت ددددددددة:  2/857، الشددددددددامو: القددددددددثاض إىل قسددددددددم الصدددددددديفقات/2/360ان ددددددددث: )امل ددددددددذب:    (1)
،  7/115، الشدددددث  الكممددددده:  8/276، المميدددددامب:  141-11/140هنايدددددة املط ددددد :   ،352الو دددددااي/

 (.446-444، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /6/191ووضة الطالمم : 
 (.6/89، هناية احملتاج:  4/105واملذ  : اهنا ل واوث. ان ث: ) س  املطال : ، ماين احملتاج:  

ل جلدددوء مدددن العممددديف و دددو  يف بددد  هندددا ل  و دددا لددده  ا دددة. ألمب األوش  ندددا    و دددو  :الوجددده الثالدددي      (2)
 (.11/141هناية املط  : )  م   ل واوث ال حق ل  و ا له فيه.

 (.7/115الشث  الكممه: ) (3)
 (.8/225  يف حالة ما إذا ت عت املنافو ا ا سي يف بعيف ق يو. )ا او : ثَ اَ لكن ذَ   (4)
مب حدددق   بدده، ومقدداابيث املنععددة ال تن ددممط، وضت ددف ابملددثض والكدداي، وادد   مب العممدديف بقددت منتععدداال  أل  (5)

 (.7/115)الشث  الكممه:  . لاله  املو ا له ابي  
 .: وع ا(ف)يف  (6)
 مدا إذا مدا    . ألمب املنععة بك اهلا مل تؤثث اجلناية في دا، وإ دا  ثدثت يف وقممتده الديت ال حدق لده في دا  (7)

(. واذل  ذاث ابدن الصدمماغ  مب اجلنايدة  8/225ت عت املنععة فذاث األوجه األوبعة. ان ث: )ا او :  
 مب ااندددت ال تددددنق  املنععددددة اددددامب  وشددد ا ل ووثددددة؛ ألندددده ال ضددددثوو ع دددا املو ددددا لدددده ابملنععددددة. ان ددددث:  

 (.2/857)الشامو: القثاض إىل قسم الصيفقات/
عممدديف الدديت توجدد  مقدديفاواال يف ا ددث ادداألطثا  والشددجات؛ فقيددو:  ا ت ددف في ددا جيدد  يف جددثا  ال  (8)
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الثانية: إذا جد   دذا العممديف؛ فدإمب ااندت موجممدة ل قصداص، فدإمب ااندت يف الدنعا   
، وإمب اانددت يف الطدث ؛ فددإمب بقدت منتععدداال بده بقيددت الو دية، وإمب مل يممددق (1)واقدت  فدات 

 . (2)منتععاال به ا ا لو اانت يف الييفين والثج   بط ت الو ية
مل جيد  ع دا واحديف من  دا  (3)وإمب  وجممت املدال والقصداص فععدت عنده ع دا مدال

، فددددإمب لااب الددددث ن ع ددددا األوش قددددال (5)، فددددإمب مل يعدددديفاي  بيددددو و ددددث  مثندددده في ددددا(4)فدددديفاء 
، قال الثافعت:  وينممات  مب جيدتء (6)السث ست:  يقسم الواليف بين  ا ع ا نسممة حق  ا 

 
فيجدد  يف اددو واحدديف مددن لسددانه و نعدده   ا ددث مددن ابيتدده  يفتكددومب مقدديفوة  تكددومب مقدديفوة مددن قي تدده ا ددا  

.  ويف إحديفى ييفيده نصدف قي تده ا دا جيد  يف ا دث نصدف ابيتده  وذاث  قي ته ا ا جيد  يف ا دث ابيتده
 و ذا  و املذ  

   دذ  اجلدثا  مدن قي تده مدن غده تقديفيث االمم دالم، امب حيسد  ادم قي تده  وقيو: بو الواج  ما تنق
بدددديفومب اجلددددثا ، واددددم قي تدددده مع ددددا، والعددددثي بين  ددددا  ددددو الواجدددد  يف  ددددذ  اجلددددثا . ان ث:)ا دددداو :  

، ووضدددددددددة الطدددددددددالمم :  413-10/412، الشدددددددددث  الكممددددددددده:  7/172، هنايدددددددددة املط ددددددددد :  13/314
 (.7/347تاج: ، هناية احمل8/487، حتعة احملتاج: 9/311-312

،  7/116، الشدددث  الكممددده:  8/224وضددا  حدددق املالددد  واملو دددا لددده مجيعددداال. ان دددث: )ا ددداو :    (1)
 (.6/89، هناية احملتاج:3/58، اس  املطال : 12/236، اعاية النمميه:  6/191ووضة الطالمم : 

 (.12/236(. وان ث: )اعاية النمميه:  8/224قاله املاوواب  يف: )ا او :  (2)
  و  وجممت املال ابتيفاءال االقتو ايط   و اجلناية ع ا األطثا . (3)
 ألمب األوش يتع ق بثقممته. (4)
، الممسددديط: الشدددععة  11/141، هنايدددة املط ددد :  8/224وبطدددو حق  دددا فيددده. ان دددث: )ا ددداو :    (5)

،  6/191، ووضدة الطدالمم :  7/116، الشدث  الكممده:  8/276، المميدامب:  977إىل قسدم الصديفقات/
 (.447، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /12/236اعاية النمميه:  

 (.6/191، ووضة الطالمم : 7/116ان ث النقو عنه يف: )الشث  الكممه:  (6)
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وال ا ث  مب  ذا عنيف تعدذو بيدو بع ده بقديفو ا اجدة، وقديف قدال ، (1) فيه اي   السابق
 . (2)املاوواب :  إذا  مكن ذل  ال يمما  منه إال بقيفو األوش، ويممقا المماقت ع ا حاله 
، وإمب (3)وإمب فيفا   حيفمها  و فيفاي  معاال  و  جنيب وقمم ه اجملين ع يه اسدت ث ا قدامب

املالددددد  ابومب األجنددددديب، ويف قممولددددده مدددددن مالددددد  امتندددددو مدددددن قممولددددده  جددددداي ع دددددا قممولددددده مدددددن 
، وجيثايمب يف قمموله من املثهتن عنيف امتنا  الثا ن مدن (5)وج امب:  شمم   ا: جياي (4)املنععة
، قددال الثافعدددت:   دددذا في دددا إذا فددديفا  (7) وىل  ، قدددال اإلمدددام:  ولعدددو اإلجممددداو َ   (6)العدديفاء

 .(8). وفيه ن ث  حيفمها ونافعه فإمب فيفى حصته قال ا ناطت: تمما  حصته  ا ة

 
ع دا اجلنايدة ع دا العممديف    (. ويقصديف ايد   يف مصدث  القي دة املاتممدة7/116الشث  الكممه: ) (1)

 .510 عحة: املو ت ونععته. وقيف تقيفم 
ف ما النصف اآل ث ف و ع ا ما اامب  بيو نصعه،؛ اامب وثو النصف من قي تهوقال:  فإمب   (2)

 لنصع ا لكو منافعه،  او بعيف المميو مالكاال  اامب املو ا له مالكاال     إمب  ع يه من حكم الو ية،
 (.12/237(. وان ث: )اعاية النمميه:8/224نافعه . )ا او :و او  و واملشا  شثيك  يف م

،  8/276، المميددامب:  8/224فددإمب فدديفا   حدديفمها مل يثجددو ع ددا اآل ددث ابألوش. ان ددث: )ا دداو :    (3)
،  سدددد  املطالدددد :  12/237، اعايددددة النمميدددده:  6/191، ووضددددة الطددددالمم :  7/116الشددددث  الكممدددده:  

 (.6/89:  ، هناية احملتاج4/105، ماين احملتاج: 3/58
    املو ا له هبا. (4)
ان ددددث: )هنايددددة    ويف بيعدددده انقطددددا  حقدددده.،  فددددإمب يف فدددديفاء العممدددديف فدددديفاء حقددددهل  ددددوو غثضدددده فيدددده؛    (5)

، اعايددددة النمميدددده:  6/191، ووضددددة الطددددالمم :  7/116، الشددددث  الكممدددده:  142-11/141املط دددد :  
 (.450، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /12/237
 (.11/142ذاث  ذا القياة إمام ا ثم  نق ال عن األ حاب. ان ث: )هناية املط  :  (6)
ألمب حقدده متع ددق ابلعدد ، وهلددذا تصددث  قي ددة املث ددومب إذا  ت ددف إليدده مددن غدده تددثاباب، ويف قي ددة     (7)

     يف مصثف ا . )املصيفو السابق(العمميف املو ا ونععته إذا قتو  
، فكيددف تممددا  املنددافو وحدديف ا؟ وإمب فدديفى  الثقممددةَ   الدد   املألندده إمب فدديفى    قددال:  وفيدده إشددكال؛    (8)

  و يددددو الثقممددددة يكددددومب ع ددددا ايدددد   الددددذ  مددددث يف  مب الددددواوث  ددددو يمميدددد فمم  ؛املو ددددا لدددده، واسددددت ث حقدددده
 (.7/116 . )الشث  الكممه: الثقممة؟
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  (1)وإذا فديفى املالدد  الثقممدة وامتنددو املو دا لدده مدن بددذل مدا يقابددو املنععدة مددن مالدده
ا ددف اإلجدداوة ودديفة تعددت  جثهتددا بقدديفو حصددة املنععددة مددن األوش ويسدد  ه ل  جددين ع يدده، 
فإمب عاش العمميف بعيف امليفة عاابت املنععة إىل املو ا له هبا، وإمب مات قمم  دا تممد  بطد مب 
اإلجدداوة يف ابقي ددا، ويثجددو ع ددا مددن   ددذ األوش وددا قابددو املدديفة الدديت انعسددخت اإلجدداوة 

 .(2)في ا
، وادذا غ دة الديفاو ومثداو الممسدتامب الديت (3)ايامسة: الو ية ابملنافو تعتاي من الث دي

وإمب ااندددت مندددافو الاادددة ليسدددت من دددا حدددا ال ) .(4)سدددتحيفث إذا  دددححنا الو دددية هبدددا
و ددددت تصددددث  في ددددا حيدددديفث يف م دددد  )، (5)(يتع ددددق هبددددا ق دددداء الدددديفيومب وتنعيددددذ الو ددددااي

 .(1)(يف اإلجاوةلكن ا نه استثنا  ا ا )، (6)(غه 

 
بين ا امتندو املو دا لده مدن فديفاء حصدته. و دذا ا نده معدث  ع دا مدا        مب الواوث فيفى حصته (1)

 ذاث  ا ناطت:  نه تمما  حصته  ا ة.
شدكال الثافعدت ع ددا ا نداطت، حيدي قددال   دذا العدث  مدن ادد م ابدن الثفعدة يف اجلددواب ع دا إست  (2)

قممو ذل :  ق دت: وطثيدق حدو اإلشدكال  مب نقدول: قديف عدث   مب املصدا ة ع دا وضدو اجلدذوو ع دا  
األبيف جالوة ل حاجة، و و  ت بيو  و إجاوة؟ في ا وج امب، ف نقدو مثدو ذلد   ا ندا.  و نقدول: بيدو  

لثقممددَة... . إىل   ددث الكددد م الددذ  ذادددث   املنددافو يكددومب ابإلجددداوة؛ فإهنددا تممددو هلدددا، فددإذا فدديفى املالددد   ا
 (.453-452)املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /ان ث:  املصنف. 

، الممسدددددددددديط: الشددددددددددععة إىل قسددددددددددم  11/130، هنايددددددددددة املط دددددددددد :  8/221ان ددددددددددث: )ا دددددددددداو :    (3)
 (.12/185، اعاية النمميه:  8/205، المميامب:  5/82، الت ذي : 968الصيفقات/

، املط د   12/185، اعايدة النمميده:  206-8/205، المميدامب:  227-8/226ان ث: )ا داو :   (4)
 (.456العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /

وقيف نقول: منافو  عيامب الااة ليست من  القوس  من ا م اإلمام، حيي قال:  ما ب  (5)
الااة، حا ال يتع ق هبا ق اء اليفيومب وتنعيذ الو ااي، وسمم   ذا  مب الو ية ابملنافو تنق  قي ة 

 األعيامب، وتؤثث في ا  ثثاال بينا.  
املنافو يف تصثفه  او االناجو ف ذا وجه عيف الشث  املنافو من الث ي، و ي ا، فإمب ما  اب  ه من 

 (.11/130)هناية املط  :   احملصو، فإذا  و ا هبا، فك هنا حص ت .
مددا بدد  القوسدد  مددن ادد م ل اددواري  بددو فيدده اإلمددام، حيددي قددال:  وقدديف  مجعددوا  ندده يسددوب مددن    (6)
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 : (2)  املنععة املو ا هبا إما  مب تكومب مؤبيفة  و مؤقتة   
 مب تكومب مؤبيفة ا ا لو  و ا ونععدة عممديف   و مثداو بسدتانه  بديفاال  و  ط دق احلالة األوىل: 

:  نده تعتداي قي دة الثقممدة (3)-و و نصه يف اإلم ء وغده -فوج امب وقيو قوالمب:   ح  ا 
الث دددي، والثددداين:  نددده يعتددداي منددده قي دددة املنععدددة  ا دددة، و دددت مدددا بددد  قي ت دددا ونافع دددا مدددن 

 . (1)، و ححه طالعة(4)ونافع ا وقي ت ا مس وبة املنععة
 

، وال نثا دا  الث ي؛ ألنه ينق  قي ة الع ، وإمب انا ال نق ت اليفيومب مدن املندافو ا ا د ة بعديف املدوت
موووثددة، بددو نثا ددا   واددة و دد  اإلوث إال  مب الو ددية هبددا نعددذت، فك هنددا حا دد ة ومصددثوفة إلددي م،  
ولددذل  نعددذت الو ددية، و ددت تصددث  في ددا حيدديفث ع ددا م دد  الادده . )الممسدديط: الشددععة إىل قسددم  

 (.968الصيفقات/
م والاددواري، حيددي قددال:  مددا بدد  القوسدد  مددن ادد م ابددن الثفعددة يف اجلددواب ع ددا مددا ذاددث  اإلمددا  (1)

 ق ت: إ ا حييفث ع ا م   الاه لو فقيفت الو ية،  ما إذا وجيفت ف ت حتيفث ع دا م كده، ا دا  
 َووِ ث العدد  مدديفة بقيددت بعدديف موتدده، حتدديفث منافع ددا مددن م دد  الووثددة، ال ع ددا  

نقددول في ددا إذا  جددث املدد
ية . )املط د  العداري:  م ك م، وجعو اإلجياو السالف  ثجاال عن مقت ا إوث العد ، فكدذل  الو د 

 (.457]ت:  مما عمميف الثمحن /
سدديتك م املصددنف عددن ايعيددة حسدداب الو ددية ابملنععددة مددن الث ددي، لكندده مل يددذاث ذلدد ؛ ف ع دده    (2)

 سقط من النس   و س و من املصنف.
ذاددددث الثافعددددت  مب الشددددافعت ندددد  ع ددددا ذلدددد  يف  ا ددددت   العددددثاقي   ويف  اإلمدددد ء . ان ددددث:    (3)

عت: وتقددوم الثقممددة مددن  (. ومل  قددف ع ي  ددا. قددال ابددن الصددمماغ:  قددال الشدداف7/116)الشددث  الكممدده:  
الث دي، فدإمب  ثجدت مدن الث دي؛ لومدت الو دية يف منععت دا، وإمب مل ضدثج مدن الث دي؛ لومدت الو ددية  

 (.2/853في ا  ثج من ا . )الشامو: القثاض إىل قسم الصيفقات/
 و دددا هيفمدددة عممددديف   و با دددة اباو   و بث دددث بسدددتانه والث دددي حيت  ددده جدددال    ونصددده يف املختصدددث:  ولدددو

(. قال القاضت  بو الطي :  و ا ث قولده: والث دي حيت  ده، يقت دت  8/243ث املوين:  . ) تصذل 
 (.180 مب االعتمماو  ثوج قي ة الثقممة من الث ي؛ ألنه  ط ق . )التع يقة الكايى الو ااي/

القدثاض إىل قسدم   ، الشامو:180، التع يقة الكايى: الو ااي/222-8/221ان ث: )ا او :  (4)
، الشددث   8/205، المميددامب:83-5/82، الت ددذي :  11/131ايددة املط دد :  ، هن2/853/الصدديفقات
، املط دددد  العدددداري:  12/186، اعايددددة النمميدددده:  192-6/191، ووضددددة الطددددالمم :  7/116الكممدددده:  

 (.  459-457]ت:  مما عمميف الثمحن /
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ومقت ددا ادد م اإلمددام  مب ايدد   ع ددا قددول منددو المميددو وإمب جددولق  بادده الوجدده 
وقديف تقديفم  .(4)يف املسد لة، و و يقت ت إثممات طثيق (3)، و بيفا  الثافعت احت االال (2)الثاين

. قال الثافعت:  ويشممه  مب يقال  نه غه  احل لتقومي منععة املو دا (5)طثيق تقومي املنععة
 .(7)ما فات ع ا الووثة  (6)به، لكنه  احل ]ملعثفة 

و ددددذا ا دددده تعثيددددو ع ددددا املددددذ   يف  مب املو ددددا لدددده ابملنععددددة ال   دددد  الثقممددددة، وع ددددا     
الصحي  يف  مب املنععة تنتقو بعيف موت املو ا له إىل ووثته؛ فإمب ق نا     الثقممة قومت 

 
وا ي ولددددة  ألندددده حددددال بين ددددا وبدددد  الددددواوث    ؛مددددن الث ددددي  انععت دددد و  الثقممددددة ندددده تعتدددداي قي ددددة  واملددددذ  :  
ولتعذو تقومي املنععة بتعذو الوقو  ع ا   ث ع ث  فيتع  تقومي الثقممدة مدو منععت دا فدإمب  ااإلت  ، 

،  3/58فقدط. ان دث: ) سد  املطالد :    احت   ا الث دي لومدت الو دية يف اجل يدو، وإال فعي دا حيت دو
 (.6/89هناية احملتاج:  ،4/106، ماين احملتاج:  7/68حتعة احملتاج:  

االاثدددددثومب ا دددددا قدددددال    ه(. ولكدددددن القدددددول األول  دددددحح4/460مدددددن م الادددددواري يف: )الوسددددديط:    (1)
 (.459، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /7/116الثافعت. ان ث: )الشث  الكممه:  

  مب الت بييف، والتعثيو ع ا األ  ، الذ   و األ و يف إمب وقعت الو ية ع ا حيي قال:   (2)
من ا بيو الع . فإذا فثعنا ع ا  ذا، فقيف ا ت ف  الو ية ابملنععة ع ا الت بييف إذا لومت، امتنو 

 (.131-11/130...  وذاث الوج  . ان ث: )هناية املط  : ل تنا في ا يعتاي  ثوجه من الث ي
 ححنا  قال ابن الثفعة:  فحيي ذاث اي   تعثيعاال ع ا  مب المميو ال يص ؛ ابل ع ا  ق إذا

 (.461المميو قطعنا امب الثقممة ال حتس  ع يه . )املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /
و كددن  مب يممدد  ايدد   في ددا إذا  و ددا ونععتدده  بدديفا ع ددا ايدد   يف  مب الددواوث  ددو  فقددال:    (3)

 (.7/117 . )الشث  الكممه: يت كن من بيعه؟
فيكددومب يف املسدد لة طثيقددامب:  حدديفمها: فيدده الوج ددامب بندداء ع ددا  مب بيددو العدد  املو ددا ونععت ددا ال    (4)

 . 2 يص . والثاين: القطو ابلن  بناء ع ا  حة بيع ا. وان ث ا م ابن الثفعة يف ا اشية  
ا  دددو قي دددة  ؛ فقددديفو التعددداوت بين  ددد م مسددد وبة املنععدددةقدددو  م الثقممدددة ونععت دددا،   ت  قدددو  وطثيقددده:  مب ت    (5)

 .511-510املنععة. تقيفم  عحة: 
 يف ف: ملنععة. (6)
والددذ  ينمماددت  مب يعتدداي   (.   قددال:  7/117وقدديف ذاددث ع ددة ذلدد ، ف هاجددو. )الشددث  الكممدده:    (7)

  .من الث ي  و الذ  نق  من قي ت ا
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فددإمب  .(2)، وإمب ق نددا ال تنتقددو إىل ووثتدده وتنت ددت ووتدده ف ددت االو ددية املؤقتددة(1)ع يدده قطعدداال 
ف دو حتسد  قي دة  ؛مدا بد  القي تد  (3)]مدن الث دي  فثعنا ع ا الثاين و دو  مب احملسدوب 

ع دا الووثدة؟  م ال حتسد  ع دي م ا ددا ال حتسد  ع دا املو دا لده؟ فيده وج ددامب  (4)الثقممدة
 .(5)   ثمها األول

قي ددة العممدديف ونافعدده مالددة وبدديفوهنا عشددثة؛ فع ددا املنصددوص تعتدداي املالددة مددن  مثااال املسااألة:
، ويشدداف  مب يممقددا ل ووثددة ضددعف (7)، وع ددا الثدداين تعتدداي التسددعومب مددن الث ددي(6)الث ددي

، (8)ذل  مالة ومثانومب ابلعشثة اليت  دت قي دة الثقممدة ع دا الوجده األول وابوهندا ع دا الثداين
وجيث  اي   في ا إذا مات املو ت له ابملنععة و و ا و ااي  و يعتداي مدن مالده قي دة 

 .(9)الثقممة ونافع ا؟  و قي ة الثقممة  ا ة

 
 ألنه يكومب     الثقممة واملنععة (1)
 النتعاء الت بييف في ا، حيي تكومب الو ية مؤقتة ووت املو ا له وتممطو ووته. (2)
 لايابة يقت ي ا السياي.ما ب  املعقوف   (3)
واعتمماو ذل   مب يقال: ام قي ة العمميف ونافعه فإذا قيو  املقصواب قي ت ا و ت مس وبة املنععة.   (4)

مالة ابيناو. قيو وام قي ته مس وب املنافو فإذا قيو عشثومب ابيناوا ع م  مب قي ة منافعه مثانومب 
ابيناوا. فتكومب  ت القيفو املعتاي من الث ي. فع ا  ذا:  و حيتس  المماقت من قي ة الثقممة و و  

 (.8/222  )ا او : عشثومب ابيناوا ع ا الووثة  م ال؟
، هنايدددة املط ددد :  2/854، الشدددامو: القدددثاض إىل قسدددم الصددديفقات/8/222ان دددث: )ا ددداو :    (5)
، املط ددد  العددداري: ]ت:  ممدددا عممددديف  6/182، ووضدددة الطدددالمم :  7/117، الشدددث  الكممددده:  11/131

 (.6/302/ النجم الو اج:462-461الثمحن /
 (.7/117 . )الشث  الكممه: وى العمميف مالتامب س   و تويشاف  مب يكومب لقال الثافعت:   (6)
  ت قي ة املنععة. 90=10-100و ت العثي ب  قي ت ا ونافع ا وقي ت ا مس وبة املنافو:   (7)
يقصددديف ابلوجددده األول  مب قي دددة الثقممدددة مسددد وبة املنععدددة حتسددد  ع دددا الووثدددة مدددن الاادددة، وابلوجددده    (8)

،  7/117، الشددددث  الكممدددده:  8/222: )ا دددداو :  الثدددداين  هنددددا ال حتسدددد  ع ددددي م. وان ددددث الت ثيددددو يف
 (.3/58،  س  املطال : 6/192ووضة الطالمم : 

   . مب املنععة تنتقو بعيف موت املو ا له إىل ووثتهو ذا بناء ع ا الصحي  يف  (9)
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ا الدددة الثانيدددة:  مب تكدددومب مؤقتدددة، ا دددا إذا  و دددا ونععدددة العددد  سدددنة فعدددت ايعيدددة 
املتقدديفم يف املؤبدديفة، :  حدديف ا:  ندده ع ددا ايدد   (1)مددن الث ددي طددثي  /ب 55] احتسدداهبا

، ويف ايعيددة اعتممدداو  (2)و  ددح ا: القطددو اندده يعتدداي مددن الث ددي منععددة ت دد  املدديفة  ا ددة
وج ددامب:   ددح  ا:  مب العممدديف يقددوم اامددو املنععددة يف لماندده ا دده، فددإذا قيددو مالددة قددوم و ددو 

مث دده ، واثني  ددا:  ندده يقددوم  يفمددة (3)مسدد وب املنععددة، فددإذا قيددو مثددانومب فالو ددية بعشددثين
. الطثيدق الثالدي:  ق إمب اعتدايق تعداوت مدا بد  (4)سنة فيعتاي مدن الث دي، وال تقدوم الثقممدة

ع دا جدوال  القي ت  يف املؤبيفة ف نا  وىل، وإمب اعتايق قي دة الثقممدة َ   ف ندا وج دامب ينممنيدامب
الث ي قيفو ؛ إمب جولق  اعتايق من (5)ثجوال بيو املست جَ  اع   بيعه، وفيه وج امب ينممنيامب

 .(1)التعاوت، وإمب منعنا  اعتايق قي ة الثقممة

 
، الممسددددددددددديط: الشدددددددددددععة إىل قسدددددددددددم  11/132ان دددددددددددث  دددددددددددذ  الطدددددددددددثي يف: )هنايدددددددددددة املط ددددددددددد :    (1)

، اعايددددددة النمميدددددده:  6/192، ووضددددددة الطددددددالمم :  118-7/117، الشددددددث  الكممدددددده:  969الصدددددديفقات/
 (.463-462، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /12/188
، المميدددامب:  8/220ذادددث  دددذا الطثيدددق مدددو الدددوج   فيددده املددداوواب  والع دددثاين. ان دددث: )ا ددداو :    (2)
  ا.(. ووج  املاوواب  الوجه الثاين من 8/206

الثابو: و و األ  ث:  نه يقدوم العممديف ونافعده،     ذا  و الطثيق الثابو عنيف الثافعت حيي قال:   (3)
، ف ددو املعتدداي مددن الث ددي، وقي ددة الثقممددة يف  ددذ  ا الددة  يقددوم مسدد وب املنععددة يف ت دد  املدديفة ف ددا نقدد 

(.  6/192(. وان ددث: )ووضددة الطددالمم :  7/118)الشددث  الكممدده:  . يسددوبة مددن الااددة بدد   دد  
 (.180و ذا ما اقتصث ع يه القاضت  بو الطي  الطاي . ان ث: )التع يقة الكايى: الو ااي/

 (.6/89، هناية احملتاج: 4/106ماين احملتاج:  ،7/68و ذا  و املذ  . ان ث: )حتعة احملتاج: 
 ،حيددي ذاددثو  طثيقدداال مسدددتق ال    جددثة املثددو يف  دددذ  املدديفة ا ددا قددال الاددواري والثافعدددت  واملددثااب هبددذا  (4)

واسددتممعيف  يف  الوسدديط  ألمب املنددافو حتدديفث بعدديف املددوت، ف دديا املو ددت معددو  هلددا مددن م كدده. ان ددث:  
و دذا    (.7/117، الشدث  الكممده:  4/460الوسديط:  ،  969الممسيط: الشععة إىل قسدم الصديفقات/)

،  2/855الشدددامو: القدددثاض إىل قسدددم الصددديفقات/مدددا  وواب  ابدددن الصدددمماغ وجدددوم بددده الممادددو . ان دددث: )
 (.8/220(. وقال املاوواب :  و ذا ما  وا  مذ مماال . )ا او : 5/83الت ذي :

 ، وإمب اددامب مددن غدده  فعيدده  بيددو املددؤجث العدد  امل ددؤجثة إمب اددامب مددن املسددت جث فيصدد  بدد   دد   (5)
، والثدداين و ددو األ دد :  مب المميددو  ألمب الممددالو ال  كندده تسدد ي ه إىل املشددا قددوالمب:  حدديفمها: ال يصدد   
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ولدددو ااندددت الو دددية بث ددداو األشدددجاو مؤقتدددة، و دددححنا ا قدددال املددداوواب :  فعي دددا 
يقوم من الث ي وج امب:  حيفمها: يقوم الممستامب اامو املنععة ومس وب املنععة، ويعتاي ما 

  الشددجث غالممدداال يف اددو عددام، بدد  القي تدد  يف الث ددي، والثدداين:  ندده ين ددث  وسددط مددا يث ددث 
فيعتدداي الاالدد  مددن قي ددة الث ددث يف املدديفة، وال اعتممدداو وددا حدديفث بعدديف  مددن لايابة  و نقدد ، 

ادو عدام إىل انق داء   (3) مثثتده]الث ثة ف ه النصدف مدن  (2) بممع،]ولو مل يف الث ي إال 
 .(4) امليفة، وليا له  مب يستك و مثثة او عام يف نصف امليفة

إذا مل  ددددثج املو دددا ونععتدددده مدددن الث ددددي؛ امب ال يكدددومب لدددده غددده ،  و لدددده غدددده   التفريااااع:
 (7)ع ا املدذ   (6)ال يمم غ ضععه، وواب الواوث الو ية ابلواليف؛ فعت ا الة األوىل (5)]و 

يكددومب ل ددواوث ث ثددا الثقممددة ونععت ددا وث ث ددا يددثابة عن ددا ع ددا األ دد ، ول  و ددا لدده ث ددي 
 .(9)ا ث ث  (8)املنععة ع ا الصحي  وع ا اآل ث

 
، الشدددث   7/371 دددحي  فدددإمب مل يكدددن املشدددا  عاملددداال بكونددده مسدددت جثاال ف ددده اييددداو. ان دددث: )المميدددامب:  

 (.  254-5/252، ووضة الطالمم : 6/185الكممه: 
، الشدددددث   5/83/ ، الت دددددذي :  212/ل1 دددددذا الوجددددده منسدددددوب ل خ دددددث . ان دددددث: )اإلابندددددة:    (1)

 (.7/117الكممه: 
  كذا يف النسخت ، والذ  يف ا او :  بنصف . (2)
  كذا يف النسخت ، والذ  يف ا او :  مثثة . (3)
)ا دداو :    . يفاوألندده قدديف ضت ددف مثددثة اددو عددام يف املقدداابيث واألمثددامب، فخددالف منددافو العممدديف والدد    (4)
 (.6/193، ووضة الطالمم : 7/118، الشث  الكممه: 8/207(. وان ث: )المميامب: 8/228

 .(ف)لايابة من ما ب  املعقوف   (5)
إذا مل يكددددن ل  و ددددت شددددتء غدددده العدددد  املو ددددا ونععت ددددا. والكدددد م  نددددا معددددثوض يف الو ددددية    (6)

 املؤبيفة.
 و و  نه تعتاي الثقممة  و الع  ونافع ا من الث ي. (7)
 ع ا القول ال عيف امب املو ا له     الثقممة  ي اال.   (8)
    ث ي الثقممة ونععت ا. (9)
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لددديا ل  و دددا لددده إال ث ددددي ، (1)وع دددا الوجددده  مب الثقممدددة ال حتسددد  ع ددددا الووثدددة
 ل ووثددددة، وع ددددا مقاب دددده يويدددديف حددددق املو ددددا لدددده بسددددمم  ذلدددد  ع ددددا (2)الممدددداقت و ]املنععددددة 
اددامب ؛  (4)فدإذا ااندت قي دة الثقممدة ونافع دا مالدة، وقي ت دا مسد وبة املنععدة عشدثة ؛(3)الث دي

و دددو ث دددي  (5)ل  و دددا لددده ث دددي املنععدددة وث دددي تسدددع ا وقي ت  دددا ث ثدددة وث ثدددومب وث دددي
]سدددتة و دددو  ،(8) تسدددع اا ث ثددد و]ومخسدددة  تسدددا  املنععدددة  (7)، يممقدددا ل ووثدددة الثقممدددة(6)املالدددة

 . (11)ابومهاال وث ثامب (10) وستومب]ستة ، قي ة ذل  (9) وث ثامب ومبمخس و 

 
و ددذا يف التعثيددو ع ددا القددول امب املعتدداي مددن الث ددي  ددو قي ددة املنععددة  ا ددة ف ددو حتسدد  الثقممددة    (1)

 مس وبة املنععة ع ا الووثة من الااة،  م ال حتس  ع ي م ا ا ال حتس  ع ا املو ا له.
 يف النسخت : )والثاين(. واملثممت من املط   العاري، و و الصواب. (2)
 دددا الوجددده األول ااندددت الاادددة تسدددع  ابومهددداال ألنندددا مل  سددد  الثقممدددة مدددن  ألمب الاادددة سدددتوييف، فع  (3)

 الااة،  ما ع ا  ذا الوجه فالااة مالة ابو م، و ت تسعومب املنععة وعشثة الثقممة مس وبة املنععة.
 فيكومب قي ة املنععة تسع  ابومهاال.   (4)
1وث دددي: )ألمب املنععددة تسددعومب ابومهدداال فث ث ددا ث ثددومب، وث ددي تسددع ا ث ثددة    (5)

3×
1
9()90=)3,333  

فيكدومب ل  و دا لده ث ثدة وث ثدومب وث دي. فكدامب ل  و دا لده ع دا  دذا الوجده  اثدث  دا   دذ  ع دا  
الوجه األول، ف نا   ذ ث ي املنععة ث ثومب ابومهاال، و نا   ذ ث ثة وث ثومب وث ي ابومهاال، و دت ث دي  

 الثقممة مو املنععة.
 33.333= 3÷100ألمب  (6)
 وسممق  هنا مس وبة املنععة تساو  عشثة ابوا م. (7)
 يف النسخت : )ث ي تسع ا(. واملثممت من املط   العاري، و و الصواب. (8)
(. ويف املط   العاري: )تسعة ومخسدومب(، ومدا  ثممتده  دو الصدواب.  مخسة وث ثامب يف النسخت : ) (9)

5وذلددد  االتددداري:   
9(+2

3×
1
9(  =5

9+
2
نقدددوم بتوحيددديف املقدددام ب دددثب بسدددط مقدددام الكسدددث األول يف     27

15ث ثة=
27 +2

27=  17
، ت ثهبا يف قي ة املنععة تسع  يكومب سدتة ومخسد  وث ثد .  دو نصدي  الووثدة  27

 من املنععة.
 ت : )مخسة وستومب(. واملثممت من املط   العاري، و و الصواب.يف النسخ (10)
562+10و ددو ي ددو  قي ددة الثقممددة مسدد وبة املنععددة مددو نصدديمم م مددن املنععددة:    (11)

سددتة وسددتومب    =3
ث َ  مددا حصددو ل  و ددا لدده. وان ددث  ددذا التعثيددو والت ثيددو يف: )املط دد  العدداري: ]ت:   وث ثددامب، و ددذا مددِ



 

 

 

 

 اجلواهر البحرية 522

تععددو ابلعدد  مددا ذاددثق  وتقددوم مددا عدديفا ا؛ فددإمب  ددثج نصددف  (1)ويف ا الددة الثانيددة
وفيدده وج دامب:  حديفمها:  ندده يسدتحق نصددف ، املنععدة مدث ال مددن الث دي اسدتحقه املو ددا لده

العممدددديف يف املثددددال والووثددددة النصددددف، والثدددداين:  هنددددم يت ددددايؤومب ع يدددده يومدددداال يومدددداال  و  سددددمموعاال 
 ، و ذامب الوج امب أيتيامب يف ا الة األوىل.(2) سمموعاال 

مؤقتة ومل يكن له سوا ؛ فإمب حسممنا الثقممدة ع دا املو دا لده به وإمب اانت الو ية 
ف دت يسدوبة ع دا  -و دو األ د - ي املنافو، وإمب مل  سمم ا ع يده  حت الو ية يف ث

الدددواوث فتصددد  الو دددية في دددا  دددثج منددده، فدددإذا ااندددت قي دددة املنععدددة مثدددان  والثقممدددة عشدددثين 
، ويممقدا مدو الووثدة (3) حت يف وبو املنععة وسيفس ا، وقي ة ذل  ث ثدة وث ثدومب وث دي

، و دو مدث  (4)مبوقي ت ا ستة و وبعومب وث ثدا، الثقممة، وقي ت ا عشثومب وث ي املنععة ووبع ا
 .(5)ما حصو ل  و ا له

 
 (.467-466 مما عمميف الثمحن /

 و ت ما إذا اامب ل  و ت مال سوى الع  املو ا ونععت ا لكن ا ال ضثج من الث ي.  (1)
قدال املداوواب :   وإمب مل  دثج مدا قومدت   ذاث  ذين الوج   املاوواب  حيدي قدال قممدو ذلد :   (2)

به املنافو ا  ا من الث ي و ثج بع  ا منه اامب ل  و ا لده من دا، قديفو مدا احت  ده الث دي، مثدو  مب  
تكدددومب قي دددة املندددافو: مثددددانومب ابينددداوا، وقددديف احت ددددو الث دددي من دددا  وبعددد  ابيندددداوا، اسدددتحق مدددن منافعدددده  
النصف، الحت ال الث ي ل نصف. وإمب احت و الث ي من ا عشثين ابيناوا، استحق من منافعده الثبدو  

   يف ايعيددة  -فعيدده وج ددامب    إذا اددامب الددذ  احت  دده الث ددي نصددف اييفمددةفدد   ،الحت ددال الث ددي ل ثبددو 
،  467(. وان دددث: )املط ددد  العددداري: ]ت:  ممدددا عممددديف الدددثمحن /223-8/222)ا ددداو :     .تيعالهاسددد 

واألوجدددده يف ايعيددددة  (. قددددال ابددددن حجددددث اهليت ددددت ومشددددا الدددديفين الثم ددددت:  12/186اعايددددة النمميدددده:  
 (.6/89، هناية احملتاج: 7/68 . ان ث: )حتعة احملتاج:  استيعال  ا  هن ا يت اآيهنا

(3)  14+
1
حيدددديف املقامددددات ب دددثب بسددددط ومقددددام الكسدددث األول يف ث ثددددة، وضددددثب بسددددط  نقدددوم بتو   =6

3ومقام الكسث الثاين يف اثن  فيكومب  
12+2

12=5
 .33,3333(=80ن ثهبا يف قي ة املنععة ) 12

(4)  13+
1
4 =4

12+3
12=7

462(=  80ن ددددثبه يف قي ددددة املنععددددة )  12
. فيكددددومب ي ددددو  مددددا ل ووثددددة: قي ددددة  3

462(+حصت م من املنقعة )20الثقممة مس وبة املنععة )
3 =)662

3 
 (.468-467ان ث: )املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن / (5)
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ويف ايعية استيعاء ذل   وجه ضثج  ا ذاث  املاوواب  في ا إذا اانت املنععة ضثج 
إذا  و ا له هيفمته سدنة ومل   دف سدوا  و ثجدت مدن الث دي: ا دا  من الث ي، فقال: 

لددو اانددت قي ددة العممدديف تسددع ، وقي ددة  يفمتدده السددنة ث ثدد ؛ فعددت ايعيددة اسددتخيفام السددنة 
 وجددده:   دددح ا:  نددده يسدددتخيفمه سدددنة متواليدددة، والثددداين:  نددده يسدددتخيفم ث ثددده ثددد ث سدددن  

ع يدده، فيسددتخيفمه املو ددا لدده يومدداال ويسددتخيفم الووثددة ث ثيدده في ددا، والثالددي:  هنددم يت ددايؤومب 
 . (1) والووثة يوم 

وإمب اددامب لدده مددال سددوا  ال يمم ددغ ضددععه؛ فددإمب اعتددايق قي ددة العدد  مددن الث ددي  دد  
ووابت يف المماقت، فدإمب اعتدايق مدا نقد  مدن املنععدة فعدت ايعيدة  (2)في ا  ثج ]من الث ي 

واب  إىل الث ددي وج ددامب:    ثمهددا: يددثاب القدديفو الوالدديف عددن الث ددي يف العدد ، واثني  ددا: يددثاب 
 .(4)، وبه قطو املاوواب (3)القيفو الواليف يف امليفة

مثالدده:  و ددا ونععددة عممدديف   و اباو  ثدد ث سددن  ف ددم  ددثج مددن الث ددي إال مخسددة 
 سيفاسه: ا ا لو اامب املال ث مثالة، وقي دة املو دا بده من دا مالدة وعشدثومب، فع دا األول 

املنععدددة ونصدددف ]، وع دددا الثددداين تدددثاب يف سددديفة (5)العممددديف  / 56]تدددثاب الو دددية يف سددديفة 
 . (7)املنععة يف سنت  ونصف، ومج ة الع  مستحقة (6) سنة

 
(. لكن املثال الذ  ذاث  املصدنف لديا مدن اد م املداوواب ، وإ دا ذادث  ابدن  8/221ا او : ) (1)

 (.468الثفعة ل توضي . ان ث: )املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /
 .(ف)من ساقط من األ و ،واملثممت ما ب  املعقوف   (2)
، الشدددددث   970، الممسددددديط: الشدددددععة إىل قسدددددم الصددددديفقات/134/  11ان دددددث: )هنايدددددة املط ددددد :  (3)

(.  470، املط دددد  العدددداري: ]ت:  ممددددا عممدددديف الددددثمحن /6/192، ووضددددة الطددددالمم :  7/118الكممدددده:  
واملددددذ   الوجددددده األول؛ ألمب قي دددددة املندددددافو ضت دددددف اب ددددت   األوقدددددات. ان دددددث: ) سددددد  املطالددددد :  

 (. و ذا الذ   ححه الاواري الثافعت والنوو .6/89، هناية احملتاج:  7/68، حتعة احملتاج: 3/58
 (.8/220ا او : ) (4)
فالقيفو الواليف ع ا الث ي سيفة املو ا به، و و يف املثدال عشدثومب، فتممطدو الو دية فيده يف ادو   (5)
 امليفة.
  كذا يف النسخت ، ولعو الصواب  مب يقال: تثاب يف سيفة امليفة و ت نصف سنة. (6)
 سيفاة امليفة و ت سنت  ونصف. فتممقا الو ية يف او منافو العمميف يف مخسة  (7)
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قددددال اإلمددددام:  وحيت ددددو  مب يقددددال الوج ددددامب إذا جددددولق  بمميددددو الثقممددددة، فددددإمب منعنددددا  
فال ددا ث واب الو ددية إىل بعدد، الثقممددة، وإمب اانددت املنععددة مؤبدديفة فاأل دد  منددو المميددو، فدد  

، وع دددا الثددداين لدددو  دددثج نصدددعه مدددث ال ف ددددو (1) يتجددده إال األول وال  كدددن تممعدددي، املددديفة
 .(2)يستخيفم هل ا  و يت ايؤومب فيه؟ فيه الوج امب

 فروع
لو  و ا ابلثقممة لوييف وابملنععة لع دثو، قدال القاضديامب ا سد  واملداوواب : األول: 

تقدددوم املنععدددة يف حدددق ع دددثو، والثقممدددة يف حدددق ليددديف، وتعتددداي مجيدددو القي دددة مدددن الث دددي بددد  
وقال املتدوري:  إمب ق ندا تعتداي ا دال القي دة مدن الث دي؛ فين دث في دا عديفا  مدن . (3)   

الااددة، ويسدد م إىل اددو واحدديف حقدده اددام ال  و غدده اامددو، وإمب ق نددا املعتدداي مددن الث ددي يف 
الو ية ابملنععة فقط التعاوت؛ فإمب ق نا حتس  الثقممة ع ا الدواوث إذا بقيدت لده حسدممت 

نددا ال حتسدد  ع يدده مل حتسدد   نددا ع ددا املو ددا لدده هبددا،  نددا ع ددا املو ددا لدده هبددا، وإمب ق  
 .(4) و ذ  و ية  حيحة من غه اعتمماو من الث ي

ت املنععددة ل ددواوث؛ فددإمب ق نددا املعتدداي مددن الث ددي  يددَ قِ الثدداين:  و ددا ابلثقممددة لويدديف، وبَ 
التعداوت؛ فدإمب حسدممنا  ها ال القي ة مل تعتاي  ذ  الو ية من الث ي، وإمب ق نا املعتداي مند 

الثقممة ع ا الواوث َ   حسممت  نا قي ة الثقممدة مدن الث دي، وإمب مل  سدمم ا ع يده مثدَ ت   قي ة
 .(5)ال  سمم ا  نا منه، وحيس  قيفو التعاوت ع ا الواوث 

 
 (.135-11/134هناية املط  : ) (1)
، املط ددددددد  العددددددداري: ]ت:  ممدددددددا عممددددددديف  12/186، اعايدددددددة النمميددددددده:  8/223ان دددددددث: )ا ددددددداو :    (2)

 (.467الثمحن /
ع ددا مددا استشدد يف بدده    (. قددال ابددن الثفعددة:  وقدديف وافقدده8/226ان ددث قددول املدداوواب : )ا دداو :    (3)

 (.12/187 . )اعاية النمميه:  القاضت ا س 
(. ونق دددده عندددده الثافعددددت والنددددوو  وابددددن الثفعددددة. ان ددددث: )الشددددث   364-363التت ددددة: )الو ددددااي/  (4)

 (.471، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /193-6/192، ووضة الطالمم :7/118الكممه:
،  سد   6/193، ووضدة الطدالمم :  7/118، الشدث  الكممده:  11/131ان دث: )هنايدة املط د :    (5)

 (.4/106ماين احملتاج:  ،3/59املطال : 
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الثالي:  و ا ابلثقممة لوييف وابملنععة لع دثو، فدثاب ع دثو الو دية ف دو تعدواب املنععدة 
و دددذا  .(2)، وي  دددث القطدددو اهندددا ل دددواوث (1)ل  و دددا لددده ابلثقممدددة  و الدددواوث؟ فيددده وج دددامب

اي   ييفل ع ا  نه إذا  و ا ابلثقممة لوييف، ومل يتعثض لكومب املنععة له  و ل واوث  هندا 
فيح ددو قددول  دداح  التنمميدده:  إمب  و ددا بثقممددة عممدديف ابومب منععتدده  عطددت  ،(3)تكددومب لدده

 ع ا  مب قوله ابومب منععته من ا م املو ت. (4)الثقممة 
  العمميف املو دا ونععتده، قدال اإلمدام:   جدثة ت د  املديفة ل  و دا صِ الثابو: لو غ  

مجيدو القي دة، فدإمب ق ندا املعتداي  (6)، وقدال املتدوري:   دذا إمب ق ندا املعتداي ]مدن الث دي (5)له 
التعاوت فوج امب:  حيفمها:  هنا ملال  الثقممدة ادالع  املدؤجثة، و   ثمهدا:  هندا ل  و دا لده 
هددد   املدددؤجثة؛ فدددإمب اإلجددداوة تنعسددد  يف األ ددد . وع دددا  دددذين الدددوج   مدددا إذا ادددامب 

 .(8) بثقممته آل ث:  و األجثة للول  و ل ثاين؟ (7)مميف  و ]لثجو ونععة ع  و ا

 
،  6/142، ووضددددة الطددددالمم :  7/63، الشددددث  الكممدددده:  307-306ان ددددث: )التت ددددة: الو ددددااي/  (1)

(. واملدددذ    هندددا تنتقددددو  472، املط ددد  العددداري: ]ت:  ممددددا عممددديف الدددثمحن /12/190اعايدددة النمميددده:  
 (.6/51، هناية احملتاج: 6/106و 4/75، ماين احملتاج: 7/17ل ووثة. ان ث: )حتعة احملتاج: 

ثفعدددة:  إل ثاج دددا عدددن التممعيدددة ابلو دددية لاددده املو دددا لددده ابلثقممدددة . )املط ددد  العددداري:  قدددال ابدددن ال  (2)
 (.472]ت:  مما عمميف الثمحن /

 قال ابن الثفعة:  وإال مل تص  حكاية اي   . املصيفو السابق.   (3)
 (.142التنمميه يف العقه الشافعت: ) (4)
)هنايدة    .  ت دف ع يده املندافو امل  وادة لده  قال:  فإمب الاا د  يادثم ل  و دا لده  جدثة املثدو؛ ألنده (5)

والعثي بد  املوضدع   مب املندافو إذا مل  (. وفثي بين ا وب  غص  املؤجث فقال:  11/150املط  : 
تت ددف يف يدديف املسددت جث، ف يسددت م دد ونة ع يدده، بددو  ددت يسددوبة ع ددا املكددث ، ولدديا يف الو ددية  

ع ا املو ا لده، فد  وجده إال تادثمي الاا د     ابملنععة عوض يعثض سقوطه يف مقاب ة ت ييو املنععة
 (.11/151)هناية املط  : . قي ة ما يت عه من املنععة ملستحق ا ومالك ا، ومستحق ا املو ا له

 .  (ف)قط من اسما ب  املعقوف   (6)
 لايابة يقت ي ا السياي.ما ب  املعقوف   (7)
، ووضدددددة  7/118(. وان دددددث  دددددذا العدددددث  يف: )الشدددددث  الكممددددده:  367-366التت دددددة: )الو دددددااي/  (8)

 (.472، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /12/189، اعاية النمميه:  6/193الطالمم : 
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ايدداما: لددو اهندديفمت الدديفاو املو ددا ونافع ددا، ف عااب ددا الددواوث  لت ددا فعددت عددواب 
  لت ددددا فدددد  حددددق (2)وإمب بنا ددددا ]بادددده  ،(1)حددددق املو ددددا لدددده وج ددددامب،   ددددح  ا: العددددواب

، ولددديا لددده (4). ولدددو  وااب املو دددا لددده إعاابهتدددا  لت دددا فع دددا الدددوج  (3)ل  و دددا لددده في دددا
. (6)، ولددو احتاجددت الدديفاو إىل ع دداوة مل ي ددوم الددواوث وال املو ددا لدده(5)بنا  ددا بادده  لت ددا

ولددو ماتددت األشددجاو املو ددا ونافع ددا ف  شدداهبا ل ددواوث  ا ددة، ولدديا ل  و ددا لدده  مب 
 .(7)ياثة مكاهنا

الساابة: لدو  و دا إلنسدامب بديفيناو يف ادو شد ث مدن غ دة اباو ،  و مثداو بسدتانه، 
 و اسدد  عممدديف ، وبعدديف  لددواوث املو ددا لدده  و ل عقددثاء واملسدداا ، والدديفيناو بعدد، الا ددة 

]فاعتمماو الو ية مدن الث دي ااعتممداو الو دية ابملندافو مديفة مع ومدة؛ لممقداء بعد، والكس  
ا  مب املعتدداي مددن الث ددي قدديفو التعدداوت  دد ل ووثددة، فيكددومب الصددحي  في  (8)الا ددة والكسدد  

ب  القي ت ،   ين ث فإمب  ثجت الو ية من الث ي  و  جدثت قدال ابدن ا ديفااب:  لديا 

 
 (.4/106، ماين احملتاج:  3/59واملذ    هنا ل  و ا له. ان ث: ) س  املطال : 

وإمب بنا ا بت   اآللة فعت استحقاقه لا ت ا وج امب:  حيفمها: يستحق ا قال املاوواب :   (1)
املو ا له ملكامب اآللة. والثاين: ال حق له في  ا وتكومب اليفاو ل واوث ملكامب الع و وانقطا  الو ية 

ل : (. واملذ    نه يعواب حق املو ا له ونافع ا. ان ث: ) س  املطا8/227)ا او :  . ابهليفم
 (.6/89، هناية احملتاج: 4/106، ماين احملتاج:  7/68، حتعة احملتاج:  3/59

 يف ف: من غه.   (2)
 (.8/227)ا او :  ألهنا غه ت   اليفاو .  (3)
 . وإمب قيو ال   ك ا: ف يا له .إمب قيو إنه     وقممت ا: اامب له بنا  اقال املاوواب :   (4)

 املصيفو السابق.
، ووضدة الطددالمم :  7/120، الشدث  الكممده:  127-6/126ان دث  دذا العدث : )ح يدة الع  داء:    (5)
 (473، املط   العاري: ]ت:  مما عمميف الثمحن /12/189، اعاية النمميه:  6/195

،  7/113، الشددث  الكممدده:  5/84، الت ددذي :  2/360امل ددذب:  ،  8/227ا دداو :  ان ددث: )  (6)
 (.6/301و اج: ، النجم ال6/189ووضة الطالمم : 

 (.8/228ذاث  املاوواب  يف: )ا او : (7)
   قط من )ف(.اما ب  املعقوف  س (8)
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مب الا ددددة ل  شددددا ، ويااددددوا مددددا حيصددددو مددددن  جثتدددده ل ووثددددة  مب يمميعددددوا بعدددد، الدددديفاو ع ددددا  
، وإمب  واابوا بيع ددا  ا ددة فع ددا ايدد   املتقدديفم يف بدديع م وقممددة املو ددا ونععتدده (1)ابيندداو
 ، وإمب مل ضدددثج مدددن الث دددي فالوالددديف ع يددده وقممتددده وغ تددده ل دددواوث يتصدددث  فيددده ايدددف(2) بددديفاال 
. ولدددو  و دددا بعشدددث غ دددة الددديفاو واسددد  العممددديف ادددو سدددنة؛ ف  دددواوث التصدددث  يف (3) شددداء

 .(4)األعشاو التسعة ايف شاء
:  و ا بيفيناو او سنة من ماله،  حت الو ية يف السدنة األوىل بده، (5)السابو

، و   ثمهددددا: ال (6)وفي دددا بعدددديف ا قددددوالمب:  حدددديفمها: تصدددد ، وجددددوم بدددده  دددداح  اإلشددددثا 
 

فقدديف تااجددو وتعددواب إىل ابيندداو    ،األجثة تتعدداوتجلددوال  مب تددنق  الا ددة فيممطددو حددق املو ددا لدده؛ فدد   (1)
 و قو، فيكومب اجل يو ل  و ا له،

إذا  واابوا بيددو بع دد ا ع ددا  مب تكددومب الا ددة ل  شددا ، ف مددا بيددو      مب قددول ابددن ا دديفااب في ددا     (2)
 .502 . وقيف تقيفم  عحة:يثاب الثقممة، فع ا ما سممق من اي   يف بيو الواوث املو ا ونععته

 (.112/مس لة111املسالو املوليفات: ) (3)
، هنايددددددة املط دددددد :  2/862: )الشددددددامو: القددددددثاض إىل قسددددددم الصدددددديفقات/ان ددددددث  ددددددذا العددددددث  يف  (4)
فتددداوى ابدددن الصددد  :   ،7/119الشدددث  الكممددده:    ،8/170، المميدددامب:  5/85الت دددذي :    ،11/129
 (.1/510، فتاوى السممكت:  6/194ووضة الطالمم :  ،2/417

قال املتوري:  والعثي ب   ووة الو ية بيفيناو من الا ة و ووة الو ية بعشث الا ة:  مب العشدث قسدط  
ال يستوع  مج ة الا ة، بو يوييف بوايابهتا وينق  بنقصداهنا، ف مدا الديفيناو فقديف يسدتوع  مج دة الا دة؛  

ذا تصدددوو  مب يسدددتوع  الددديفيناو مج دددة الا دددة؛ تع دددق حدددق املو دددا لددده  امب تااجدددو غ تددده إىل ابينددداو، فدددإ
 (.368ابجل يو، فكامب ونولة ما لو  و ا جب يو الا ة . )التت ة الو ااي/

م دد ونه يشددابه الو ددية ابملنععددة  ذاددث إمددام ا ددثم   مب  ددذا العددث   وواب   دداح  التقثيدد ، و مب    (5)
 (.11/152. ان ث: )هناية املط  : ع ا الت بييف 

 دداح  اإلشدددثا   دددو: ي ددديف بدددن  محددديف بددن  يب يوسدددف،  بدددو سدددعيف، اهلدددثو ، قاضدددت مهدددذامب،    (6)
ت  يددذ القاضددت  يب عا ددم العممددااب ، واتابدده  اإلشددثا  ع ددا غددوام، ا كومددات  شددث  فيدده اتدداب  

و ددددو  -  ابب الق دددداء  ل عممددددااب ، اددددامب  حدددديف األل ددددة و ددددو يف حدددديفواب اي سدددد الة إمددددا قمم  ددددا بيسدددده  
سدددنو :  ، طممقدددات الشدددافعية لإل5/365طممقدددات السدددممكت:  )ه. ان دددث:  وإمدددا بعددديف ا بيسددد   -األوجددد 

2/292  .) 
 (.2/1146وان ث قوله يف: )اإلشثا  ع ا غوام، ا كومات: 
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  إمب مل يكدددن  نددداك و دددية  ،فدددإمب  دددححنا ا ف  ووثدددة التصدددث  يف ث ثدددت املدددال .(1)تصددد 
:  حددديفمها: يصددد  بعددديف إ دددثاج الددديفيناو (2)  دددثى فعدددت تصدددثف م يف الث دددي اآل دددث وج دددامب

فدددإمب عددداش املو دددا لددده إىل  مب اسدددتوع  الث دددي فدددذاك، وإمب  ؛الواحددديف، واثني  دددا: يوقدددف
، قددال اإلمددام: (4)ابقددت الث ددي ل ووثددة  يسدد م   /ب 56]: (3)مددات قددال  دداح  التقثيدد 

املو ا له الووثدة بديفيناو،  . وإمب نعذق تصثف م فك  ا انق ت سنة طال َ (5) وفيه ن ث 
 .ويكومب او ية ت  ث بعيف قس ة الااة

،   دداح  التقثيدد :  ندَ  ث قددال ددَ  ندداك و ددااي    وإمب اددامب  الث ددي بعدديف الدديفيناو  عدد 
الواحيف ع دا  وابب الو دااي، فدإذا انق دت سدنة   دثى اسدااب مدن م مدا يقت ديه التقسديط 

. قدال اإلمدام:  و دذا بد  إذا ااندت الو دية مقيديفة ليداة املو دا لده،  مدا (6)مدن الديفيناو 
، وحكدددا  ددداح  (7)مقامددده ف دددو مشدددكو ال ي تددديفى إليددده إذا مل تقيددديف بددده و ق ندددا ووثتددده 

 
، ووضدددددددة الطددددددددالمم :  120-7/119، الشدددددددث  الكممددددددده:  11/152ان دددددددث: )هنايدددددددة املط ددددددد :    (1)
 (.6/250، النجم الو اج: 12/279، اعاية النمميه:  6/194

ألمب ضددممط ا غدده  كددن،  واملددذ  :  ندده يعطددا ابيندداو يف السددنة األوىل   تممطددو الو ددية في ددا بعدديف ا؛  
.  سددتقممو حددا يع ددم   ددثج مددن الث ددي  و العددث  قدديفو املو ددا بدده يف املنال  و وال ندديفو  اددم ممم ا ددا،  

 (.7/69، حتعة احملتاج: 3/59 س  املطال : ان ث: )
-6/194، ووضدددددة الطدددددالمم :  7/120، الشدددددث  الكممددددده:  11/153ان دددددث: )هنايدددددة املط ددددد :    (2)
 (.6/250، النجم الو اج: 12/279، اعاية النمميه:  195
شددت، ابددن اإلمددام  يب بكددث القعددال الكممدده،   ددو: القاسددم بددن ي دديف بددن ع ددت،  بددو ا سددن، الشا  (3)

هتددذي  األمسدداء  ). ان ددث:  ه399، تددويف  ددو:  واتابدده التقثيدد  ع دديم العوالدديف مددن شددثو   تصددث املددوين
 (.1/187البن قاضت ش ممة:    ، طممقات الشافعية2/278وال اات: 

 (.7/120، الشث  الكممه: 11/153ان ث النقو عنه يف: )هناية املط  :  (4)
فددإمب الو ددية ابلدديفقنه إىل غدده هنايددة، االو ددية بث دداو األشددجاو مددن غدده هنايددة، فددإذا  ددححنا     (5)

)هنايدة    . الو ية بث او األشجاو،   مدات املو دا لده هبدا، فالوجده إقامدة واوثده يف االسدتحقاي مقامده
 (.11/153املط  : 

 (.7/120، الشث  الكممه: 11/155ان ث النقو عنه يف: )هناية املط  :  (6)
 (.11/155هناية املط  : ) (7)
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اإلشددثا  في ددا إذا  و ددا لدده ودديف مددن طعددام اددو يددوم وج دد    ددثين:  حدديفمها: يوقددف لدده 
.(2)، وال ددددددددددددا ث يددددددددددددتء  وهل ددددددددددددا  نددددددددددددا(1)لتت ددددددددددددة سددددددددددددممع  سددددددددددددنة، والثدددددددددددداين: سددددددددددددنة

 
 (.2/1146اإلشثا  ع ا غوام، ا كومات: ) (1)
 (.12/279ان ث: )اعاية النمميه:   (2)
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 الفصل الثان 
 يف الوصية ابحلج 

 واحلج ثالثة أنواع: حجة تطوع، وحجة إسالم، ومنذورة.
حجة التطوع، ويف صحة الوصيةة ايو وانيوب، مهنومجيو  ولية لقيل ال يول  يف  األول:    

، وصييحا اثرويياوب ا ييواد اتح يي  (1)العضيي اييواد ولييون النةومهيية اةيية يف احلةييوة لنيي  
؛ اعقل هذا (4)، قون اإلموم: "وهو ال ةوس"(3)، وصحا  ولة املنع(2)الوصةة من الوقث

، قييون املييووروو: "ويف اسييتح وقة (5)اسييتراا ليية وقييع ليين اثاييأ ووب امل ييت اا لنييةلييو 

 
، هنويييية  8/246و  4/17، احليييووو:  226، التعقة ييية ال:يييوص: الوصيييو /2/141انظيييا: )اثم:    (1)

، الىلييييييا   8/270، البةييييييوب:  983، الب ييييييةف: الىلييييييلعة إت ق يييييي  ال يييييي قو /11/186املطقيييييي :  
 (.474، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/6/195، روضة الطولب : 7/121ال:بأ: 

ي يييون    املخبيييون اليييذمن اليييذو . حييياا  مهييية.والعييياو. واملعضيييو :    والعضييي : الضيييعل، وقةييي  الىليييق ،
،  1/307انظييييا: ) ييييذي  الق يييية:    ، إذا أقع تيييية ليييين احلاريييية وأدمنتيييية.لضييييبتة الذمونيييية تعضييييبة لضييييبو  

 (.2/414، امل بو : 1/609، ل وب العا : 1/184، النظ  امل تعذ : 1/184ال حو : 
، روضييييية  7/121، الىليييييا  ال:بيييييأ:  5/91ريييييولب وو والاااعييييي  والنيييييووو. انظيييييا: )التنيييييذي :    (2)

(. قيييون اإلميييوم وال يييذايل: "اثانيييا: ومهييية اللتييوص: ال يييحة، وهيييو اليييذو تىلييين  لييية  6/195الطييولب :  
، الب ييييييييييةف: الىلييييييييييلعة إت ق يييييييييي   11/186اآلاثر وسييييييييييأ اثوليييييييييي ". انظييييييييييا: )هنوييييييييييية املطقيييييييييي :  

 (.983ال  قو /
حبج تطوع أو لماتة أو مجو مهنوء لقل اثانا من اواد النةومهية اةية،    ت ا الوصةةملذه  اوهذا هو ا

 (.6/89، هنوية احملتوو: 4/106، م ين احملتوو: 7/69. انظا: )حتلة احملتوو: وحي   من الوقث
رول وضييييييي  أ  الطةييييييي  اةميييييييو ن يييييييبة إلةييييييية امهييييييين الااعييييييية. )املطقييييييي  العيييييييويل: ] : ميبيييييييو لبييييييي     (3)

 (.4/53. وهو التةور احملومق  رمو ذرا العمااين يف: )البةوب: (475الامحن[/
اثقييةأ أهنييو . ت ييا؛ اييبب احلييج لبييووة مه نةيية وإاييااء النةومهيية يف املليياو  منيية يف  حةييث قييون: "  (4)

 (11/187)هنوية املطق :."ح:  الضاورة املتبولة مهطايق الال ة، والوصةة ابلتطوع م ت ىن لننو
، املطقيي  العييويل: ] :  4/53، البةييوب:  11/495، هنوييية املطقيي :  8/246انظييا: )احلييووو:    (5)

 (.476ميبو لب  الامحن[/
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، وأب (2) احل:ييييي ايييييأ، ريييييذا أاقيييييق والظيييييوها أب امليييييااو إذا انييييي  اث(1)"اثاييييياة قيييييو.ب
 . (3)ا.ستح وق ي:وب لقل امل ت اا . يف الرترة

ولقل اثصا حيج لنة من املة و  إب قة  مهية، ومين مهقي ن إب قةي  مهية، وإب أاقيق 
 . (4)اعقل أينمو حيم ؟ اةة وانوب: أصحنمو: أنة حيم  لقل اثون

لقييل سييولا الوصيو  ااي ييوب: أحيي مجو: اةيية قييو.ب رييول ول   وويف ت ي   الوصييةة ايي 
يف ت يي   العتييق املتطييوع مهيية لقييل اييأن، أصييحنمو: أنيية . ي يي م م وصيية، والوييوين: ي يي م 

؛ ولقييل هييذا اليي  ت  مييية لقييل (5)أبايياة املويي  ووب الييذ وة لقةنييو لقييل املييذه  املىليينور
 .(6)ال  قة وانوب، والووين: ال طع مهة

 
 (.8/246احلووو: ) (1)
أو اذا انييي  اثايييأ ا يييوو احل:ييي ، أميييو إب لقييي  ر ي يييتحق طييية:و . انظيييا: )روضييية الطيييولب :    (2)
 (.476، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/3/13

أو إذا روب اثاأ . يعق  وققنو أنية ي يتحق أاياة املوي  ابنية ياايع ايو لقيل امل يت اا . لقيل   (3)
 (.476الرترة. انظا: )املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/

، الىليييييييييييييييييوم : ال يييييييييييييييياا  إت ق ييييييييييييييييي   2/358، املنييييييييييييييييذ :  8/248انظييييييييييييييييا: )احليييييييييييييييييووو:    (4)
،  271-8/270، البةييييييوب:  4/262، الوسييييييةف:  11/190، هنوييييييية املطقيييييي :  2/888ال يييييي قو /

 (.12/249، رلوية النبةة:  6/195، روضة الطولب : 7/121الىلا  ال:بأ:  
.  الييذو اسييت ا واومهيية يف الىليياع  لقييل أقيي  اليي راو  وثنيية  محييال  واملييذه  أنيية حيييج لنيية ميين املة ييو   

 (.6/89، هنوية احملتوو:  7/69، حتلة احملتوو: 3/59انظا: )أسىن املطول : 
ور أر هييذا ثحيي  ميين    ن يي  الاااعيي  هييذا الطايييق لق لييون، ون يي  ليين الىليية" أمهييو لقيي  قوليية: "  (5)

،  6/196/أ، روضيية الطييولب :  213/ن1(. وانظييا: )ا.ابنيية:  7/121". )الىلييا  ال:بييأ:  أصييحومهنو
 (.481املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/

والذو ذران ا.موم وال ذايل أب اةة قيول : أحي مجو: ت ي   حجية التطيوع، الويوين: أهنيو م يووية ل يولا  
، الوسيةف:  983/الب يةف: الىليلعة إت ق ي  ال ي قو ،  11/187انظا: )هنويية املطقي :  الوصو . 

4/462.) 
لىليية" أمهييو لقيي  ااي يية اصيية لقييل احل ة يية ولقةنييو التعوييي  لنيي و: قييون:  وذرييا ا قيون اإلمييوم: "  (6)

الوصيييةة حبيييج التطيييوع . ت ييي م لقيييل اأهيييو مييين الوصيييو  إ. أب يييين  املوصييي  لقيييل ت ييي مينو، ات ييي م  
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هيو وايأن ووصيو  اآلومةي  ريوب لقيل اميالإ اةميو إذا ااتميع حيق  وإذا ااتمع
هييييذا أو ذا أو ي ييييتو ب؟ اةيييية ثالثيييية  (1)هللا وحييييق اآلوميييي ، رولذرييييوة واليييي ين هيييي  ]ي يييي م[

.ولو أوصل حبج تطوع وص قة (2)أقوان؛ ابب ققنو ي  م حق هللا تعوت ق م احلج وإ. اال
، ل:ن لو نذر يف صحتة حجو ، وأوصل مهة، وح:منو ابلتبيورن مين (3)تطوع ر ي  م احلج

 .(4)الوقث ال  ت  مية لقل الوصو  قو.ب
، قيييييييون (5)وإذا ر ييييييييل الوقيييييييث أو ح ييييييية احليييييييج منييييييية ابحليييييييج مهطقييييييي  الوصيييييييةة

: "ولييوو مييأااث  و. يعييوو إت أراب  الوصييو ، رميين أوصييل هييون لذييي  ايياون (6)[املييووروو]
، ورييذا لييو قييون أحجييوا لييين هوليية ميين (7)"دييي ؛ ابنيية يعييوو إت الورثيية ووب أراب  الوصييو 

 . (8)ثقو  اق  جن  من حيج مهة

 
(.  وانظييييييا: )الب ييييييةف: الىلييييييلعة إت ق يييييي   11/187)هنوييييييية املطقيييييي :    ".حةن:ييييييذ حب:يييييي  اإلي ييييييوء

 (.984ال  قو /
 قف من ط.وسمو مه  املع وا   (1)
، الب ييةف: الىلييلعة إت ق يي   188-11/187، هنوييية املطقيي :  559انظييا: )التتميية: الوصييو /  (2)

،  6/196، روضييييييية الطيييييييولب :  7/121، الىليييييييا  ال:بيييييييأ:  4/462، الوسيييييييةف:  984ال ييييييي قو /
 (.481املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/ 

، الوسيييييةف:  984لب يييييةف: الىليييييلعة إت ق ييييي  ال ييييي قو /، ا1/188انظيييييا: )هنويييييية املطقييييي :    (3)
4/462.) 

 لت ر  لذومنو يف حولة ال حة. ؛أهنو م  مة :والووين. . ت  م؛ ثب حمقنو الوقث: أح مجو (4)
 (.482انظا امل وور ال ومه ة مع: )املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/

،  6/196، روضييية الطييييولب :  7/121وامل  يييوو هنيييو حجييية التطيييوع. انظيييا: )الىليييا  ال:بيييأ:    (5)
 (.3/59، أسىن املطول : 484املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/

 يف اثص : املتويل. واملوب  من )ط(، وهو ال وا .   (6)
قطعييو ؛ ثب احلييج .    (. وهييذا هييو املييذه  اتبطيي  الوصييةة، وتعييوو إت الورثيية8/247احلييووو: )  (7)

 (.6/89، هنوية احملتوو:4/107، م ين احملتوو: 7/69يتبعض مالإ العتق. انظا: )حتلة احملتوو: 
 (.6/196، الاوضة: 7/121، الىلا  ال:بأ: 8/271، البةوب:  2/358انظا: )املنذ :  (8)
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ولييو قييون أحجييوا مهوقويي ؛ صيياإ ثقويية إت مييو مي:يين ميين حجتيي  وثييال  ا ييول ا ، 
أبااة املو  امو ووهنيو، ايبب اضي  ميو . مي:ين أب حييج مهية؛ مهطقي  الوصيةة اةية ورايع إت 

، وقيييون (2)، واةييية واييية: أنييية يت ييي ق مهييية لنييية(1)الورثييية، و. ي ييياإ إت لمييياة إب أم:ييين
، (3)مهق ن صياإ إلةنيو، وإ. حيج مين املة يو "املووروو: "إب أم:ن صااة إت حجة من 

 . (4)وهو ياص أب الوصةة املطق ة ت تض  احلج من مهق ن
ولو قون حجوا لين مهوقو  حجية؛ صياإ ثقوية إت حجية واحي ة، ك إب ريوب قي ر 

أااة  (5)[من أااة املو  أو ووهنو اود أب حيج لنة او اثانيب والوار ، وإب روب ]أروا
 .(6)املو  ر ي ت اا مهة الوار  

ايبذا ميو  وهي  يف ذمتية؛ أبب ريوب قي   :ين مين اعقنيو مهنل ية  حجةةة االمةة    الثان: 
أو مه يييأن لنييي  لضيييبة ر حييييتج اةنيييو إت الوصيييةة، مهييي  تيييروص مييين رأس امليييون وإب ر ييييو  

وإب وصيييل ايييو  ،(8)وقةييي : اةييية قيييون: أهنيييو . إييياو مييين مولييية إ. أب يوصييي  ايييو-، (7)اييو

 
، الىلييييييييا   8/271، البةييييييييوب:  2/358، املنييييييييذ :  8/248، احلييييييييووو:  4/99انظييييييييا: )اثم:    (1)

،  4/107، م يييين احملتيييوو:  6/304، الييينج  الوهيييوو:  6/196، روضييية الطيييولب :  7/121ال:بيييأ:  
 (.6/89هنوية احملتوو:  

، رلوييييييييية النبةيييييييية:  8/271/ (. وانظييييييييا: )البةييييييييوب:  1/214ون اللييييييييوراين يف: )اإلابنيييييييية:  ح:يييييييي   (2)
 (.505، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/12/249
 (.8/248احلووو: ) (3)
 (.8/248انظا: )احلووو:   (4)
 .(ط)من  سوقف من اثص ، واملوب املع وا  مو مه    (5)
، الىلييييوم :  8/247، احلييييووو:  4/99ثب الييييذ وة حمييييوابة؛ اييييال اييييود لقييييوار . انظييييا: )اثم:    (6)

، رلوييية  6/196، روضيية الطييولب :  7/122، الىلييا  ال:بييأ:  2/889ال يياا  إت ق يي  ال يي قو /
 (.6/306، النج  الوهوو: 12/151النبةة:  

،  2/885  ال يييي قو /الىلييييوم : ال يييياا  إت ق يييي  ،8/243، احلييييووو:  4/99انظييييا: )اثم:    (7)
 (.7/122، الىلا  ال:بأ: 8/266، البةوب: 5/90، التنذي :  11/184هنوية املطق : 

". )هنوييييية املطقيييي :  ورييييوب طييييةخنو أمهييييو حمميييي  حي:يييي  هييييذا قييييو. قيييي ميو لقىلييييواع   قيييون اإلمييييوم: "  (8)
 (.487/أ، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/90(. وانظا: )اإلابنة: ا/ن11/184
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ا ؛ ثنيية امللعييون مهيي وهنو لقييل صييح  الوصييةة، ك إب قةيي هو مهيياأس املييون رييوب ذليي  تورةيي 
. واولي ة (1)املذه ، وإب قة هو ابلوقيث اعقي  منية رميو ليو أوصيل مه ضيوء وينية مين ثقوية

، وا.ست:جور لقةنو من مهقي ن لقيل الواية أبب احلجية (2)اعقنو من الوقث مذامحة الوصو 
 .(3)املوصل او من مهق ن . من املة و  

: -(4)وقةييييي  قيييييو.ب-ويف ت ييييي   احليييييج لقيييييل سيييييولا الوصيييييو  يف الوقيييييث وانيييييوب 
ابملضيورمهة، واثنةنميو: ي ي م؛ ثنية ليو ر  : أنة . ي  م مهي  يذامحنيو(5)أصحنمو لن  ال ذايل

هيذا ليو ريوب يف ايأن مين  [/أ57]؛ اعقل (6)يو  مهة ل  م لقل سولا الوصو  يف الوقث
، وجييا ب اةميو ليو أوصيل (7)الوصو  لتق ان  ي  م أو ي تو ب؟ اةة الوانوب املت  موب

 
، الىليييييوم : ال ييييياا  إت ق ييييي   222، التعقة ييييية ال:يييييوص: الوصيييييو /8/244انظيييييا: )احليييييووو:    (1)

 (.6/196، روضة الطولب : 7/122،  الىلا  ال:بأ: 8/266، البةوب: 2/886ال  قو /
، هنوييية  2/886والااييق ابلورثيية والتييواأ لقييةن . انظييا: )الىلييوم : ال يياا  إت ق يي  ال يي قو /  (2)

، التنييذي :  4/463، الوسييةف:  985 ييةف: الىلييلعة إت ق يي  ال يي قو /، الب11/188املطقيي :  
، املطقييييي  العيييييويل: ] : ميبيييييو لبييييي   6/196، روضييييية الطيييييولب :  7/122، الىليييييا  ال:بيييييأ:  5/91

 (.489الامحن[/
أو إذا ققنييو مه ييون أ  إسييحق امليياودو اةمييو لييو أوصييل أب حيييج لنيية ميين ثقويية ابنيية حيييج لنيية ميين    (3)

، املنيييذ :  8/245صيييحو  أنييية حييييج لنييية مييين املة يييو . انظيييا: )احليييووو:  مهقييي ن لالايييو  ملعظييي  اث
 (.489، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/8/266، البةوب: 2/357

(.  7/122ن يي  الاااعيي  روهنمييو قييول  لقىلييواع  ليين الىليية" أ  لقيي . انظييا: )الىلييا  ال:بييأ:    (4)
 أاقق. وهذن امل  لة اةمو إذا أوصل أب حيج لنة من ثقوة أو

 (.4/463، الوسةف: 985انظا: )الب ةف: الىللعة إت ق   ال  قو / (5)
، هنويييية املطقييي :  2/886، الىليييوم : ال ييياا  إت ق ييي  ال ييي قو /8/245انظيييا: )احليييووو:    (6)
 (.6/196، روضة الطولب :  7/122، الىلا  ال:بأ: 5/91، التنذي : 1/188

اييبب وهب اييو مييو ل يينو وإ. رمقيي  ميين رأس    يذامحنيو؛  وامليذه  أنيية . ي يي م لقييل ابقيي  الوصييو  مهيي 
، هنويية احملتيوو:  4/107، م يين احملتيوو:  7/70، حتلية احملتيوو:  3/59. انظا: )أسيىن املطولي : املون
6/90.) 

 .531 انظا:   (7)
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ك إب ر ييل  (1)امليون؟مه ضوء وينة من الوقث ه  ي  م أو يضيور  مهية وي:مي  مين رأس 
احلوص  لة ابملضورمهة لقل اثون وجبمةع الوقث لقيل الويوين رمي  مين رأس امليون، رميو ليو 

 .(2)أوصل مه ضوء وينة من ثقوة اق  يل مهة، ولقل اثون ت ور امل  لة
: أوصييييل أبب حيييييج لنيييية ميييين ثقويييية واثايييياة موليييية، وأوصييييل إلن ييييوب هوليييية، والرتريييية مثالةةةة 

:م  من رأس امليون، ثالمثولة، ابذا ودلنو الوقث لقةنمو وار  امل  لة؛ ثب ح ة احلج ت  
احلييج،  (3)]ح يية[ ايبذا ألييذا طية:و  ميين رأس امليون ليية ن يي  الوقيث، وإذا ن يي  ن  ي 

اييال تعيياإ ح يية احلييج مييو ر يعيياإ الوقييث، و. يعيياإ الوقييث مييو ر يعيياإ امليي لوذ ميين 
 .إ ح ة احلجرأس املون، و. نعااة حىت نعا 

أب أنلييذ ميين الرتريية طيية:و  إلرمييون ح يية احلييج، يب ييل ثالمثوليية إ. طيية:و   :واايييق معااتيية
ت  ييمنو أثييالاث : ثقونييو موليية إ. ثقييث طيي ء، ت  يي  ذليي  مهيي  احلييج واملوصييل ليية ن ييل ، 
خي  ر  مننمو مخ وب إ. س س ط ء، اتض  الىل ء املي لوذ إت ذلي  ت:يوب ح ية 

 يي ف امم يي  توم اثايياة اومخ يية أسيي اس طيي ء تعيي ن موليية، وذليي   يي ] احلييج مخ يي 
، وإذا رونيي  مخ يية أسيي اس (4)[مم ي ، يب ييل مخ يية أسي اس طيي ء يف م ومهقيية مخ ي 

الىل ء مخ   روب الىل ء ست ، اعاانيو أب الىلي ء املي لوذ سيتوب، ات ليذ ثقيث البيوق  

 
، الب ييييييييييةف: الىلييييييييييلعة إت ق يييييييييي   11/189، هنوييييييييييية املطقيييييييييي :  8/245انظييييييييييا: )احلييييييييييووو:    (1)

 (.986ال  قو /
لتوقييل معاايية مييو يييتم  مهيية لقييل معاايية ثقييث البييوق  لت يياإ ح يية الواايي  منيية ومعاايية ثقييث    (2)

امليييون ي تضييي  ن  يييوب الوقيييث. انظيييا:  ، وثب ميييو ييييتم  مهييية مييين رأس  البيييوق  لقيييل معااييية ميييو ييييتم  مهييية
،  3/59، أسييىن املطوليي :  6/196، روضيية الطييولب :  7/122، الىلييا  ال:بييأ:  8/244)احلييووو:  

 (.4/107م ين احملتوو: 
 مو مه  املع وا  د وة ي تضةنو ال ةوق. (3)
(، وروضييييية  7/125ميييييو مهييييي  املع يييييوا  د وة ي تضيييييةنو ال يييييةوق، موبتييييية مييييين الىليييييا  ال:بيييييأ: )  (4)

 (.6/198الطولب : )
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مهع  ال ت  من الوالمثولة وهو مولتوب وأرمهعوب، ثقونو مثونوب ت  منو مهي  الوصيةت  خيي   
 . (1)ر  واح ة أرمهعوب، واثرمهعوب مع ال ت  أااة احلج

ا   روص املذين لن الىلواع  أنة قون: "إب مهقي  ثقوية  (2)وإب أاقق ور ي ة  مهىل ء
، وهيييو (3)حجييية مييين مهقييي ن حيييج لنييية مييين مهقييي ن، وإب ر يبق ييية حيييج لنييية مييين حةيييث مهقييي "

، (4)ي تضييي  التبيييورن مييين الوقيييث، ونييي  يف امل يييول  ال:بيييأ أنييية حييييج لنييية مييين رأس امليييون
امليون، والويوين: ميين والتقليوا لقيل اياي  : أحي مجو: اةية قيو.ب: أصيحنمو: أنية مين رأس 

، وقيييولقون مييينن  مييين اقيييف امليييذين، وقيييون: إ يييو قولييية (5)الوقيييث. وأصيييحنمو: ال طيييع ابثون

 
، روضييية الطيييولب :  125-7/124، الىليييا  ال:بيييأ:  199-11/198انظيييا: )هنويييية املطقييي :    (1)
 (.8/244(. وقاي  منة يف: )احلووو:  3/60، أسىن املطول : 6/197-198

 .300 =لرترةوإليضو  ذل  ت ون: ا
 ط ء  -300ط ء =    - أتلذ مننو ط ء: تارة

 ط ء 13 -100=  3ط ء(÷ -300إاو ثقونو: )
 ط ء 16 -50= 2ط ء(÷13 -100ت    احلوص  مه  احلج واملوصل لة ن ل : )

 ط ء56+50ط ء+ )الىل ء امل لوذ؟(= 16 -50ان ة  احلج: 
 ط ء56+50= 100ا ااة احلج: 

5= 50-100واب.لت ور:  
5= 50ط ء، أو:  6

 ط ء6
1اييي: 

 10ط ء=  6
إذا :  

6
 60)وهو الىل ء ال:وم ( =    6

 80=  3÷240=  60-30ان لذ ثقث البوق  مهع  ال ت :  
 )وهذا مو خي  ر  واح  من الوصةت (  40=2÷80ت  مة مه  الوصةت :  

 )وه   وم أااة احلج(.  100=  40+60نضةل الىل ء إت اثرمهع :  
 أبب قون: أحجوا لين ور ي ة  مهاأس املون أو ابلوقث. (2)
 (.8/244، خمت ا املذين: 4/99انظا: )اثم:  (3)
الييييذو نيييي  لقةيييية الىلييييواع  يف املنوسيييي  يف رتومهيييية  وقييييون املييييووروو: "  (.  2/137انظييييا: )اثم:  (4)

 (.8/245". )احلووو: ا  ي ، أنة حيج لنة من رأس املون
، الىلوم : ال ياا  إت ق ي   223، التعقة ة ال:وص: الوصو /246-8/245انظا: )احلووو:   (5)
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الىلييواع  يف حييج التطييوع، وأوليية مهعضيين  لقييل مييو إذا رييوب لقةيية حجيية اإلسييالم وأوصييل 
أبليياص تطولييو ، انييذن ميين الوقييث وإب وقعيي  ليين حجيية اإلسييالم، و ليياوب لقييل مييو إذا 

 .(1)قة ن ابلوقث
ولييو قيياب مهتييوع مت يي م أو متيي لا، رمييو لييو قييون: أوصيية  أبب حيجييوا لييين ويعت ييوا 
سوملو  ويت  قوا مه:ذا وأاقق، اول ولقوب أبب احلج من الوقث لن  ااون لين ال اينية ي يون 

مين رأس  ا ون اثرواوب: هو ؛وال ولقوب أبنة من رأس املون التقلوا هنو .(2)هو هنو أوت
، قيييون اإلميييوم: "وهيييذا إذا أتيييل مهقلييي  (4) لييياوب: هيييو مييين الوقيييث لق اينييية، وقيييون (3)امليييون

، (1)"وت  قوا انو رمو لو ااو ذرا احليج (5)الوصةة، أمو إذا قون أحجوا لين ]وألت وا[
 

، املطقييييي   197-196، روضييييية الطيييييولب :  7/123، الىليييييا  ال:بيييييأ:  887-2/886ال ييييي قو /
 (.495-494العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/

، م ييين احملتييوو:  7/70  ، حتليية احملتييوو:3/59واملييذه  أنيية ميين رأس املييون. انظييا: )أسييىن املطوليي :  
 (.6/90، هنوية احملتوو:  4/108

إت أب    -امليييذين والامهةيييع وأ  العبيييوس وأ  إسيييحق-قيييون امهييين ال يييبوأ: "وذهييي  أرويييا أصيييحومهنو    (1)
احلج لن ا.االق ي:وب من رأس املون، ووصيةتة مهية حيتمي  أب ت:يوب أترةي ا  وتيذرأا ، وأتوليوا ريالم  

مهة من ثقوة، وقولوا وحيتم : أب يايي  إذا ريوب لقةية حجية اإلسيالم  الىلواع  أنة أراو مهذل  إذا أوصل  
وأوصيييل أبلييياص تطوليييو ، وحيتمييي  أب ي:يييوب ذلييي  لطييي و يف اميييف، وي:يييوب موضيييع "ور حييييج" "وقييي   

(.  2/887حج"، قولوا: وق  وا  ه:ذا يف مهعض الن "". )الىلوم : ال ياا  إت ق ي  ال ي قو /
 (.495لعويل: ] : ميبو لب  الامحن[/، املطق  ا7/123وانظا: )الىلا  ال:بأ: 

، الىليييا   11/189، هنويييية املطقييي :  2/887انظيييا: )الىليييوم : ال ييياا  إت ق ييي  ال ييي قو /  (2)
 (.496، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/7/123ال:بأ: 

  وهيييذا قيييون لومييية ال يييولق  أبنييية مييين رأس امليييون لنييي  ا.ايييالق، قيييولوا: ثب امل رتنييي  للظيييو  قييي    (3)
خيتقلييييوب ح:مييييو ، اييييال يت ييييأ احل:يييي  هييييو اقييييرتب مهقليييي  املوصيييي . انظييييا: )الىلييييوم : ال يييياا  إت ق يييي   

 (.7/123، الىلا  ال:بأ: 888-2/887ال  قو /
وذليي  أنيية ملييو  ييع مهةنيية ومهيي  مييو خماايية الوقييث؛ ون لقييل أنيية أراو اب ي:ييوب ميين الوقييث. وهييذا    (4)

، هنويية  224ومه   ميع: )التعقة ية ال:يوص: الوصيو /قون أ  لق  امهن أ  هاياة. انظيا امل ي رين ال ي 
 (.197-6/196، روضة الطولب : 11/189املطق : 

 .(ط)قف من وسمو مه  املع وا   (5)
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ثالثية أوايية: أصيحنو: أنية ميين  (3)، وخيياو ميين ذلي  (2)"قيون الاااعي : "واثطيينا أ. اياق
 . (4)رأس املون مطق و ، واثلونو: إب قانة مهتوع انو من الوقث، وإ. امن رأس املون

ورذا احل:  يف الوصةة مه:  حق حي   من رأس امليون يف حمي  الوايوق واميالإ  
، ومهىن ال وضي  لقةية ميو ليو قيون: اقيض وييين مين هيذا امليون، هي  يتعي  (5)ر ضوء ال ين
 .(6)ال ضوء منة

، ومنمييو اعقنييون ميين (7)ومنمييو اعقنييو احلييج ميين رأس املييون حييج لنيية ميين املة ييو  
: (8)الوقييث لت ةةيي ن مهيية أو محييال  ليية لقةيية لنيي  إاالقيية اوانييوب رييولوان  يف حييج التطييوع

نية و ؛ اعقل هذا الذو هو من الوقث يف صيورة اإلايالق مر (9)أح مجو: حيج لنة من مهق ن

 
 (.11/189هنوية املطق : ) (1)
 (.7/123الىلا  ال:بأ: ) (2)
 من جمموع احلول ، ومجو إذا ذرا لل  الوصةة أو اوء مه ة ة اثما ووب لل  الوصةة. (3)
 (.496والواة اآللا: أهنو من الوقث مطق و . انظا: )املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/ (4)
ورييييييي  وااييييييي  أبصييييييي  الىلييييييياع ريييييييولعماة والذريييييييوة. انظيييييييا: )املطقييييييي  العيييييييويل: ] : ميبيييييييو لبييييييي     (5)

 (.4/107، م ين احملتوو: 3/59، أسىن املطول : 495الامحن[/
قون امهن الااعة: "رأي  يف )رتو  اثساار( لق وض  ح   يف رتو  ال ياقة قولية: "ليو وصيل   (6)

وصييو  أم .؟ اةيية وانييوب. ومهنييوء لقةنمييو أنيية لييو  مهواييوء وينيية، هيي  تنع يي  وصييةتة وحيوصيي  مهيية أهيي  ال
قييون: اقييض ويييين ميين هييذا املييون؛ هيي  يتعيي  ال ضييوء منيية أم .؟". )املطقيي  العييويل: ] : ميبييو لبيي   

(. وقيييون ال وضييي  يف اتوويييية يف راييي  قيييون يف ميييا  موتييية: اقضيييوا وييييين مييين وانيييأو  495اليييامحن[/
 (.306ن من ال: ". )اتووص ال وض  ح  : هذن، ك انا لة مون  لا؟ قون: "جيود أواء ال ي

ثنية لييو رييوب حةيو  ر يقذميية إ. ذليي ، اييوحلج مين املة ييو  ومييو قبقيية سيب  إلةيية. انظييا: )احلييووو:    (7)
، الىلييييييييوم : ال يييييييياا  إت ق يييييييي   2/357، املنييييييييذ :  225-224، التعقة يييييييية ال:ييييييييوص:  8/246

ضييييييييية الطيييييييييولب :  ، رو 7/123، الىليييييييييا  ال:بيييييييييأ:  267-8/266، البةيييييييييوب:  2/888ال ييييييييي قو /
 (.6/90، هنوية احملتوو:  7/70، حتلة احملتوو: 12/147، رلوية النبةة:  6/197

 (.11/191انظا امل وور ال ومه ة مع: )هنوية املطق :  (8)
ثب هييذا ميين  ييوم احلييج، اوثصيي  واييو  اإلحيياام ميين البقيي ، ل:يين رليي  يف تييا  اإلحيياام إت    (9)

،  2/888املة ييو ، اب ييي  ال يييع  ميين البقييي  واابيييو . انظيييا: )الىلييوم : ال ييياا  إت ق ييي  ال ييي قو /



 

 

 

 

 اجلواهر البحرية 539

، وأاناهيو: أنية حييج لنية (1)البقي  واملة يو ، وأميو مين املة يو  انيو مين رأس امليونمو مه  
؛ اعقل هذا إب أوصل أب حيج لنة حجة اإلسالم من مهق ن، اق  يبق  ثقوة (2)من املة و  

حجة من مهق ن حج لنة من حةث أم:ن، ابب ر يبقي  احليج مين املة يو  رمي  مين رأس 
 .(3)املون مو يت  مهة احلج من املة و  

 فروع
إذا قون أحجوا لين أبليل؛ ايبب لي  مين حييج أبب قيون: أحجيوا ديي ا ، ايبب ريوب  األول:

اثلل أااة املو  من املة و  استراا مهة، ابب وا  من حيج لنة أبق  منة، وأىب دي  أب 
، قييون ال وضيي : (4)حيييج إ. مهيية قييون اثرويياوب: . جيييو  دييي ، وجيييو  ميين رضيي  مه ونيية

. وإب رييوب اثلييل أروييا ميين أايياة املويي  صيياإ إلةيية إب (5)"ورييذا لييو تييوع واحيي  ابحلييج"
احتمييي  الوقيييث اليييذ وة وريييوب ديييي  أانبةيييو ، ايييبب امتنيييع اسيييتراا مييين حييييج أباييياة املوييي  أو 

 .(6)أق 

 
 (.7/123، الىلا  ال:بأ: 8/266البةوب: 

إسيحق املياودو. انظيا امل يوور    أمو لو أوصل مهية مين الوقيث اجمةعية مين الوقيث. وهيذا قيون أ  (1)
 (.12/248، رلوية النبةة:  6/197ال ومه ة مع: )روضة الطولب : 

ثنيية الييذو اسييت ا واومهيية يف الىليياع، واملطقييق يف الوصييةة حممييون لقييل مييو ت ييار يف الىليياع ملوقيية.    (2)
،  8/267، البةيييييوب:  2/889، الىليييييوم : ال ييييياا  إت ق ييييي  ال ييييي قو /2/357انظيييييا: )املنيييييذ :

 (.6/90، هنوية احملتوو: 7/70(. وهذا هو املذه . انظا: )حتلة احملتوو:  7/124:بأ:الىلا  ال
 (.6/197، روضة الطولب : 7/124، الىلا  ال:بأ: 4/152انظا: )هنوية املطق :  (3)
، املطقيييييي  العييييييويل: ] : ميبييييييو لبييييييي   11/373، هنوييييييية املطقيييييي :  8/247انظييييييا: )احلييييييووو:    (4)

 (.504الامحن[/
 (.502انظا الن   لنة يف: )املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/ (5)
،  11/373و  4/396، هنويييييية املطقييييي :  8/247و  4/277، احليييييووو:  4/99انظيييييا: )اثم:    (6)

 (.12/250رلوية النبةة:  ،  987 /الب ةف: الىللعة إت ق   ال  قو
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ايبب امتنيع  [/  57]وإب روب ذلي  يف حيج التطيوع ح ي  اثليل مين الوقيث؛ 
. وإب ريوب واراث  اولذالي  لقيل (1)دي  من احلج ر تبط  الوصةة لقل ال حةا، وحييج ايأن

  .(4)هو أو اأن أبااة املو  (3)أحج ]لنة[ (2)[امتنع]أااة املو  وصةة لوار ، ابب 
وإب ر يعييي  مييين حييييج لنييية؛ ايييبب ريييوب اثليييل دالييي ا  لقيييل أاييياة املوييي  اوانيييوب: 

، ومهييية (5)أحييي مجو: . حييييج لنييية إ. أباييياة املوييي ، والويييوين: حييييج لنييية مهييية إب وهب الوقيييث مهييية
 . (9)امهن ال ال  (8)[وأاودن]، (7)، ومهة أاو  املووروو(6)يىلعا ن ة يف اثم

 
-11/373، هنوييييييية املطقيييييي :  8/247/أ، احلييييييووو:  215-/ 214/ن1انظييييييا: )اإلابنيييييية:    (1)
 (.504، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/12/250، رلوية النبةة:  8/271، البةوب: 374
 يف الن خت : امتنع . واملوب  هو ال وا . (2)
 د وة من ط.مو مه  املع وا   (3)
ولو قون أحجوا لين دي ا مه:ذا ر جيذ ن  ة لنة  قون امهن حجا اهلةتم  ومشأ الامق : " (4)

وحمقة رمو هو اوها إب    ،حةث لاو من الوقث وإب است اان الوص  مه ونة أو وا  من حيج مه ونة
 .قةة حةن:ذ. وإ. اود ن  ة لنةروب املع  أروا من أااة املو  لظنور إراوة الوصةة لة والتوع ل

، هنوية 7/70". انظا: )حتلة احملتوو: ولو روب املع  واراث اولذ وة لقل أااة املو  وصةة لوار 
 (.6/90احملتوو:  

-987، الب يييةف: الىليييلعة إت ق ييي  ال ييي قو /11/374و  4/396انظيييا: )هنويييية املطقييي :    (5)
-498عيييييويل: ] : ميبيييييو لبييييي  اليييييامحن[/، املطقييييي  ال8/268، البةيييييوب:  4/464، الوسيييييةف:  988
499.) 

ولو ل  ق را ا ف اوا  من ياضل أبق  منة، قون امهين لبي  ال يالم ايود  قو. يف التحلة والننوية: "
أبب حيمي     إحجواة والبوق  لقورثة، وقون اثذرل  ال حةا واو  صياإ ا مةيع لية ويتعي  ا ميع 

". انظييا: )حتليية  ة، والوييوين لقييل مييو إذا داو لننييواثون لقييل مييو إذا رييوب املعيي  قيي ر أايياة املويي  لييوو
 (.6/90، هنوية احملتوو: 71-7/70احملتوو:

 (.4/99انظا: )اثم:  (6)
 (.8/247و 4/278انظا: )احلووو:   (7)
 ه:ذا يف الن خت ، ولع  ال وا : والتورن. (8)
(. ون ييي  امهييين احلجيييا اهلةتمييي  لييين ال ميييويل أنييية  416-2/415انظيييا: )اتيييووص امهييين ال يييال :    (9)

 (.7/71التةور امهن ال ال . انظا: )حتلة احملتوو: 
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مييين احلنطييية  (1)ةذ أقلييي وي يييا  مييين امل ييي لة ميييو ليييو قيييون: اطيييرتوا هولييية ورهييي  لىلييياة 
وت يي قوا اييو لييين، اوايي ا لىليياة ميين أاييوو احلنطيية مهيي وهنو، واةيية ثالثيية أوايية: أحيي هو: 
يىليييرتص هولييية واليييذ وة وصيييةة لقبيييولع، وهيييو مهعةييي ، والويييوين: أنييية يىليييرتص مهييية حنطييية دالييي ة 

 .(2)ويت  ق او، والوولث: أب الذال  ياو لقل الورثة
لو أوصل مهىلااء لب  دي  أبلل وإلتوقة، اوطرتان الوص  مم مولة، وألت ة لنة،  الثان:

ور يعق  البولع احليون؛ قيون امليووروو: "إب ريوب العبي  ي يووو ألليو  ليوو  امم يمولة إت 
، وإب رييييوب (4)، وإب ريييوب ي يييووو مخ يييمولة اسييييتحق ابلعييية امم يييمولة البوقةييية(3)الورثييية

اثلل استحق البولع الذالي  لقيل قةمية املوي ، ومه ي  الذالي   ي ووو اوق امم مولة وووب
لقييل الييومن النييوق  ليين قةميية املويي  لقييوار ، رمييو لييو رييوب ي ييووو سييبعمولة يااييع البييولع 

 ، واةة نظا. (5)"مهوالمثولة ويب ل لقورثة مولتوب
وق  وقع يف ل اا قايبو  من هذا، وهو أب إن يوا  أوصيل أبب حييج لنية أبرمهعمولية 
ور يعييي  أحييي ا ، اوسيييت اا أمييي  احل:ييي  رايييال  حيييج لنييية مهوالمثولييية، ور يعقييي  اثايييأ أب 

 
ا.قلذة:  ع قلةذ، وال لةذ: م:ةون، ي ووو مثونةة م:ورة ، وامل:و : صوع ون ل، وال لةيذ   (1)

،  5/92. انظيييا: )العييي :  وأرمهعييي  ذراليييو    قييي ر مولييية وأرمهيييع   وهيييو  ،أيضيييو  م ييي ار مييين م يييوحة اثر 
، حتاييييا ألليييوب التنبةييية:  1/255، الييينظ  امل يييتعذ :  3/892، ال يييحو :  8/333 يييذي  الق ييية:  

 (.   2/511، امل بو  املنأ: 176
لةييييرتا (. انظيييييا: )مقحييييق امليييييوادين  44.328رةقوااامييييو (، أو )  24.48وي ييييووص ابمل:ويةيييي  احل يوييييية: )

 (.100، اإليضوحو  الع اية لقم ويةأ وامل:وية  واثوداب: 694و 690واثرةون واثاوان: 
هييييذن امل يييي لة ح:وهييييو ال لييييون، وقييييون: "إب الوايييية الوييييوين .    يف احلييييج". انظييييا: )ا.ابنيييية:    (2)
، البةيييييييييوب:  4/464، الوسيييييييييةف:  988/ ، الب يييييييييةف: الىليييييييييلعة إت ق ييييييييي  ال ييييييييي قو /214/ن1
 (.501: ] : ميبو لب  الامحن[/، املطق  العويل12/250، رلوية النبةة:  8/268

 (.6/74، هنوية احملتوو: 7/48واملذه  أب الذال  ياو لقورثة. انظا: )حتلة احملتوو:  
ثب ال  ر املوصل مهة إب روب ق ر مثين العبي ، ايذران ليةأ مه يا  اةية، مهي  ثاي  أب ذلي  هيو   (3)

 (.501: ] : ميبو لب  الامحن[/مثن املو ، اة ا الىلااء ويعوو البوق  لقورثة. انظا:)املطق  العويل
 ثهنو وصةة لة. (4)
 (.8/211احلووو: ) (5)
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الوصيييةة أبرمهعمولييية، اقميييو لقييي  اولييي  ابملولييية البوقةييية، لاانيييو مهعيييض الل نيييوء لقيييل هيييذا، 
ق ر أااة املو  اولبوق  ي:وب لورثتة، وإب ريوب أرويا منية وقون: إب روب مو ذران املوص  

 .(1)انو لقل الوان 
وقع يف اتووص الىلة" امهن ال ال : أب الورثة لو است ااوا من حييج لين ميورثن   الثالث:

حجة اإلسالم الواابة، ور ي:ن أوصل ايو ك ت يويقوا ميع اثايأ ر ت يا اإلقولية؛ لوقيوع 
 .(2)الع   ملورثن 

وهيييي  رحجيييية اإلسييييالم . رحجيييية التطييييوع يف أانييييا  .احلجيييية املنييييذورة النةةةةوع الثالةةةةث:
، ومجيييييو مبنةيييييوب لقيييييل ال يييييول  يف أب املنيييييذور ينيييييذن لقيييييل وااييييي  الىلييييياع أو (3)اليييييوان 
  (4)اولذن؟

ت يي م يف الوصييةة اييو؛ اةنظييا يف  (5)اييبب ققنييو إهنييو رحجيية اإلسييالم انييو رمييو ]لييو[
 ضيييل مييين رأس امليييون أو مييين الوقيييث؟ اةييية ت، وإب ر ييييو  ايييو انييي  (6)إاالقييية وت ةةييي ن

وإب ققنييو إهنييو رحجيية التطييوع اييبب ر يييو  اييو ر تييرو ميين  (7)وانييوب: أصييحنمو أوهلمييو
 

قيون امهيين الااعيية: "وإب رييوب ال يي ر املوصييل مهيية أروييا ميين أايياة املويي  هوليية مييوال ؛ اييبب ققنييو ابلوايية    (1)
اثون اوملولييية اللوضيييقة لييين مبقييي  اإلايييورة لقورثييية أيضيييو . وإب ققنيييو ابلواييية الويييوين رميييو إذا ريييوب معةنيييو ،  

العيويل: ] : ميبيو    ". )املطقي وهو ما وقع يف نفسي صةةه  ان ق   ةع املولة اللوضقة إت اثاأ،  
 (.12/251(. وانظا: )رلوية النبةة:  501لب  الامحن[/

 (.6/91، هنوية احملتوو: 7/71(. وانظا: )حتلة احملتوو:  2/415اتووص امهن ال ال : ) (2)
،  7/124، الىلييييا  ال:بييييأ:  11/185، هنوييييية املطقيييي :  8/246و  4/279انظييييا: )احلييييووو:    (3)

(. واملييذه  أهنييو رحجيية اإلسييالم، وهييذا إذا التييذم النييذر يف حييون ال ييحة.  6/197روضية الطييولب :  
 (.6/90، هنوية احملتوو:  7/69، حتلة احملتوو: 3/59انظا: )أسىن املطول : 

، الب ييييييييةف: الىلييييييييلعة إت ق يييييييي   11/185هنوييييييييية املطقيييييييي :    /أ،213/ن1انظييييييييا: )اإلابنيييييييية:    (4)
 (.506، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/982ال  قو /

 ، اوثوت حذانو.قف من ط، ولعقة ال وا وسمو مه  املع وا   (5)
 .539-533 انظا ال:الم لن الوصةة حبجة اإلسالم:  (6)
، البةيييوب:  2/885، الىليييوم : ال ييياا  إت ق ييي  ال ييي قو /11/186انظيييا: )هنويييية املطقييي :    (7)
(. وهييذا امييالإ اةمييو إذا التييذم النييذر يف حييون ال ييحة، أمييو لييو  7/124، الىلييا  ال:بييأ:  8/266
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، (3)، وخيييياو ميين ذلييي  ثالثييية أواييية(2)أوصيييل ايييو رونيي  مييين ثقوييية (1)تارتيية، وإب ]ريييوب[
، اييبب وقييع النييذر يف املييا  التييو ميين (4)وايياو اثوايية يف ال يي قة املنييذورة وال:لييورا  

 .(5)الوقث قطعو  
 فرع

أوصيل أبب حيييج لنية تطولييو ، أو حجية اإلسييالم مين ثقويية هولية، وأوصييل هيو يب ييل 
من ثقوة مهع هو لذيي ، ومهوقيث مولية لعمياو، ايبب أايود الورثية نليذ  الوصيو  مهوقوي  الرترية؛ 
اةعطل ثقث املون لعماو، ويعطل مين الوقيث اآلليا مولية ورهي  ملين حييج، ايبب اضي  منية 

 . (6)ط ء روب لذي  وإ. اال ط ء لة

 
 حون املا  انو من الوقث مهال لالإ رمو سة  .  التذمة يف

،  3/59واملذه  اةمو لو وقع النيذر يف حيون ال يحة أهنيو مين الياأس امليون. انظيا: )أسيىن املطولي :  
 (.  90-6/89، هنوية احملتوو: 4/107، م ين احملتوو:  7/69حتلة احملتوو:  

 .(ط)د وة من مو مه  املع وا   (1)
، الب ييييييييييةف: الىلييييييييييلعة إت ق يييييييييي   11/186، هنوييييييييييية املطقيييييييييي :  8/246انظييييييييييا: )احلييييييييييووو:    (2)

 (.6/197، روضة الطولب : 7/124، الىلا  ال:بأ: 983-982ال  قو /
ثهنو  ؛او من رأس املونأنة خي   :أح هو وهذن اثواة رمو ذراهو ال ذايل يف الوسةف رولتويل: " (3)

والووين أهنو رولتطولو  ابب أوصل او ألاو من ، لذمتة رحجة اإلسالم اال حواة إت الوصةة
والوولث أهنو تروو من الوقث وإب ر يو  ور ب نذرن توع مهة وق  ألا أواءن إت املو  ، الوقث

، 7/124(. وانظا: )الىلا  ال:بأ: 465-4/464". )الوسةف: ا ور النذر نل ة رولوصةة
 (. 507-506طق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/امل

 (.6/197، روضة الطولب : 11/186انظا امل وور ال ومه ة مع: )هنوية املطق :  (4)
، املطقييييي   982، الب يييييةف: الىليييييلعة إت ق ييييي  ال ييييي قو /11/186انظيييييا: )هنويييييية املطقييييي :    (5)

، حتليية احملتييوو:  3/59وليي :  ، أسييىن املط4/313، التيي ري :  508العييويل: ] : ميبييو لبيي  الييامحن[/
 (.6/90، هنوية احملتوو:  4/107، م ين احملتوو: 7/69

، التنييذي :  11/192، هنوييية املطقيي :  2/358، املنييذ :  249-8/248انظييا: )احلييووو:    (6)
 (.8/272، البةوب: 5/91
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احلج ال يقةة   ى ةة  جيةذوا الذال  لقل الوقث؛ ابب ققنو ابل حةا أب  (1)]ر[ وإب
 (2)[اثلأتيي ]ق يي  الوقييث مهيي  املوصييل ليية ابلوقييث ومهيي  الوصييةت   ؛غةة م مةةو الوصةةاا

 ، ولقحيج ولقموصيل(4)، ابذا رون  الرترية ت يعمولة ريوب لعمياو مولية ومخ يوب(3)ن ل 
، وقة  .مهن (5)لة ابلبوق  مولة ومخ وب. ويف رةلةة ال  مة وانوب: أح مجو .مهن لأاب

؛ ثب (8): أنية ي ياإ إت احليج مخ يوب، وإت ديي  مولية(7)، وصيححة امليووروو(6)سايج
وأصحنمو: أنة ي اإ  .الوصو  لو أاةذ  روب لة موال مو ي:وب لقحج، ورذا إذا رو  

، ولطييييي  مهعضييييين  قولييييي  (10)، وي ييييي م احليييييج لقةيييية(9)موليييية إت احليييييج، ومخ يييييوب إت دييييي 
 .(1)اثون

 
 .ي تضةنو ال ةوقمو مه  املع وا  د وة  (1)
 ه:ذا يف الن خت  ولع  ال وا : اثلاي . (2)
،  7/125أ:، الىلييا  ال:بيي 8/249ثب الوصييةة ليية هويي  الوصييةت  اثليياي . انظييا: )احلييووو:    (3)

 (.5/91، التنذي : 6/198روضة الطولب : 
 وه  ن ل الوقث؛ ثب ثقث الت عمولة ي ووو ثالمثولة. (4)
اب، أمهييو لقيي ، الب يي اوو الىلييواع ،    (5) أ، رييوب ميين أاوضيي  الىلييةو   هييو: احل يي  مهيين صييور مهيين لييل

ليييا  لقةييية ال ضيييوء اقييي  يت قييي ن، تيييويف سييينة:  ،  وأموثييي  الل نيييوء، ميييع ح ييين امليييذه ، وقيييوة اليييورع
 (.32الع   املذه : ، 8/53اتري" مه  او: ، 110ه. )انظا: اب و  الل نوء: 320

، الىلييا  ال:بييأ:  11/193ن يي  هييذا الوايية .مهيين لييأاب اإلمييوم  والاااعيي . انظييا: )هنوييية املطقيي :  
7/125  .) 

املطقيييييي  العييييييويل: ] : ميبييييييو لبيييييي   (. وانظييييييا: )8/249ن ييييييبة إلةيييييية املييييييووروو يف: )احلييييييووو:    (6)
 (.513الامحن[/

وهييذا أصييا الييوان ، ثنيية إ ييو أوصييل ابملوليية ل ييوح  املييون ميين ريي  الوقييث، .  حةييث قييون: "  (7)
 (.8/250". )احلووو: من مهعضة، اق  جيذ أب  لذ ن ل الوقث مو روب  لذن من  ةعة

الن ل لقيل قي ر وصيةتنمو مين الوقيث.  أو أب املوصل لة ابملولة واملوصل لة ابلبوق  ي ت موب   (8)
 (.  2/358انظا: )املنذ : 

 (.7/125ثنة ر يو  لة إ. هو يذي  لقل مولة احلج. )الىلا  ال:بأ:  (9)
لية هيو مه ي  مين الوقيث ن يل    ولقحوو ولقموصيلوهذا هو اوها رالم الىلواع  حةث قون: " (10)

 (.8/244، خمت ا املذين: 4/99)اثم:   ."الوقث وحيج لنة را  هولة
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، ولقييل الوايية اثون (3)اققموصييل ليية ابلوقييث موليية ؛(2)ولييو رونيي  الرتريية سييتمولة
  .(4)املولة البوقةة مه  احلج واملوصل لة ابلبوق  ابل وية

ولو روب الوقث مولة ومخ وب؛ اعقل الواة اثون ي:وب لقموصل لة ابملولية موقي  
مييييو لقموصييييل ليييية ابلبييييوق ، اة:ييييوب ن ييييل الوقييييث وهييييو مخ يييية وسييييبعوب مهةننمييييو أثييييالاث : 

 . [/أ58] (6)، ولقموصل لة ابلبوق  مخ ة ولىلاوب(5)لقموصل لة ابملولة مخ وب
 

، هنوييييييييية املطقيييييييي :  2/358، املنييييييييذ :  250-8/249وانظيييييييا هييييييييذين الييييييييوان  يف: )احليييييييووو:  
، روضييية  7/125، الىليييا  ال:بيييأ:  273-8/272، البةيييوب:  5/91، التنيييذي :  11/193-194

ذه  الوايية الوييوين، حةييث صييححة الاااعيي  والنييووو. انظييا: )الىلييا   (. ولعيي  امليي 6/198الطييولب :  
 (.6/198، روضة الطولب : 7/125ال:بأ: 

لين ت ي يا    وهذا الذو ذران ررة  ابل  يف الاواءة؛ ابب املوصل لة ابلبوق  مرلا قون اإلموم: " (1)
(. وانظييييا: )املطقيييي   11/194". )هنوييييية املطقيييي :   ييييوم احلييييج، اييييولتبعةض ميييين احلييييج سييييوقف رووء

 (.513العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/
 أو أب الوقث مولتوب. (2)
وه  ن ل الوقيث؛ مليو ت ي م يف ال يورة ال يومه ة أب الوقيث ي  ي  مهي  املوصيل لية ابلوقيث ومهي    (3)

 الوصةت  اثلاي  ن ل .
. انظيييا:  إ إت احليييج، و. طييي ء لقموصيييل ابلبيييوق وملولييية الوونةييية ت يييا أميييو لقيييل الواييية الويييوين ا  (4)

، روضيييييية  7/125، الىلييييييا  ال:بييييييأ:  5/91، التنييييييذي :  2/358، املنييييييذ :  8/249)احلييييييووو:  
 (.513، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/6/198الطولب : 

 وهو ن ل مو روب  لذن من الوقث.  (5)
إذا روب الوقث مولة ومخ  ، اولوقووب  ون: "ا امهن لأاب التو حولة اإلاودة،وقون اإلموم: " (6)

ثالمثولة، اقو أاود الورثة الوصو ، اعقمنو لقموصل لة ابلوقث مولة ومخ وب، ولقحج مولة، والبوق   
من الوقث الووين وهو مخ وب لقموصل لة ابلبوق  مهع  احلج، ا   وقع  ال  مة يف اإلاودة يف 

موب يف اإلاودة ولقبوق  سن  ولقوقث ثالثة أسن ، ابذا  ، ول:ن وقع لقحج سنهذن ال ورة أس اسو  
ثالثة أسن ، وهو   رو  الوصو  إت مولة ومخ  ، ق منوهو لقل ستة أسن : ل وح  الوقث مننو

وسبعوب، ول وح  احلج سنموب، وهو مخ وب، ول وح  البوق  سن ، وهو مخ ة  مخ ة
 (.197-11/196". )هنوية املطق :  . وهذا اوها ال  وط"ولىلاوب 

 (.8/272، البةوب: 359-2/358، املنذ : 8/249وانظا: )احلووو:  
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ولييو رييوب الوقييث أرمهعموليية رييوب لقموصييل ليية ابلبييوق  ثالثيية أموييون مييو لقموصييل ليية 
ابملوليية؛ اة:ييوب ن ييل الوقييث مهةننمييو أرابلييو : لقموصييل ليية ابملوليية مخ ييوب، ولقموصييل ليية 

.ولييو رييوب الوقييث موليية ق ييم  مهيي  املوصييل ليية ابلوقييث واحلييج (1)ابلبييوق  موليية ومخ ييوب
و. طييي ء لقموصيييل لييية هنيييو  (3)ابلبيييوق  يف احل يييو  ، و. يييي ل  املوصيييل لييية (2)ن يييل 

 . (4)ابلبوق  قطعو  
و. اييييييياق يف ذلييييييي  رقييييييية مهييييييي  ت ييييييي   الوصيييييييةة ابحليييييييج لقيييييييل الوصيييييييةة ابلوقيييييييث 

: "إذا قيي م الوصييةة ابلوقييث اولوصييةة (7)، وقييون أمهييو اسييحق(6)لنيي  ا منييور (5)وابلع:ييأ
املوصييل ليية ابملوليية واملوصييل ليية  (9)اةتعييوو. (8)"ابلبييوق  ميين الوقييث مهعيي  موليية احلييج ابايي 

 
 ر أقل لقل من ذرا هذا املوون. (1)
 (2/358. )املنذ : ثهنمو اتل و يف ق ر مو ي تح وب وهو املولة (2)
 (.7/125ثب الوقث اأ دال  لقل مو لةنة لقحج. )الىلا  ال:بأ:  (3)
،  2/358، املنييذ :  8/249حييىت لييو يييو  ابلوقييث آللييا. وانظييا هييذا املوييون يف: )احلييووو:    (4)

، املطقيييي   6/198، روضيييية الطييييولب :  7/125، الىلييييا  ال:بييييأ:  198-11/197هنوييييية املطقيييي :  
(. قييون الب ييوو: "ولقييل الوايية الوييوين  3/60املطوليي :  ، أسييىن  513العييويل: ] : ميبييو لبيي  الييامحن[/

 (.5/92". انظا: )التنذي : جيع  مولة لقحج، و. ط ء لآللاين
لييو أوصييل أو.  ابلوقييث إلن ييوب، ك أوصييل ابحلييج هوليية، ك آللييا هييو يب ييل ميين الوقييث مهعيي     أو  (5)
 ل ومه ة.اننو ق م الوصةة ابلوقث لذي  لقل الوصةة ابحلج ل:أ ال ورة ا املولة.
ثب الوصيةة اثوت قي  اسيتولبتة    ؛ثنة إذا أوصل ابملولية مهعي  الوقيث لقي  أنية ر يياو ذلي  الوقيث (6)

ايبذا أوصيل مهعي  املولية هيو يب يل مين الوقيث ون لقيل أنية أراو ميو يب يل مين الوقيث   ،وإ و أراو ثقوو اثنةو  
. وهيييذا الواييية .مهييين أ  هايييياة، وإلةييية ذهييي  أرويييا  مهوقوييي  مولييية رومل ييي لة قبقنيييو  الويييوين ا يييور موصيييةو  

الىليييييييييوم : ال ييييييييياا  إت ق ييييييييي   ،  2/359، املنيييييييييذ :  8/250اثصيييييييييحو . انظيييييييييا: )احليييييييييووو:  
، روضيييييييية  7/126، الىلييييييييا  ال:بييييييييأ:8/273، البةييييييييوب:  5/92التنييييييييذي :    ،2/892ال يييييييي قو /
 (.514امحن[/، املطق  العويل: ] : ميبو لب  ال6/196الطولب : 

.  418:  امليياودو، وهييو املييااو لنيي  الىلييواعةة لنيي  ا.اييالق، وقيي  ت يي م  تا تييةأمهييو إسييحق    (7)
 وانظا الن   لنة يف امل وور ال ومه ة. 

 ثب الوصةة اثوت ق  است اق  الوقث. (8)
،  يييذي   1/79اإلح يييوء. انظيييا: )العييي :  ، واملعيييووة ل ييية: مييين العييي  وهيييو  املعيييووةمييي لوذ مييين    (9)
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ابلوقيييث، اييييبب ريييوب الوقييييث موليييية ق يييمنوهو ن ييييل ، وإب رييييوب مخ يييمولة ق ييييمنوهو سييييتة 
أسن : لقموصل لة ابملولة سن ، ولقموصل لة ابلوقث مخ ة، وإب روب أللو  ق منون أح  

 .(2)، وأمهطقة اثصحو  (1)لىلا: ل وح  املولة سن ، ول وح  الوقث لىلاة
وال ورة رميو ت ي م: أب الوقيث ثالمثولية؛  وإن ق منا احلج ى   غ م مو الوصاا

ايييبب رونييي  املولييية املعةنييية لقحيييج أاييياة املوييي  ألااييي  لييية، وق ييي  البيييوق  مهييي  املوصيييل لييية 
، (4)، قيون امهين احلي او: "وي  ي  مهةننميو ن يل "(3)ابلوقث واملوصل لة ابلبيوق  مهعي  املولية

 
 (.4/29، م ويةأ الق ة: 1/69الق ة: 

واملعييووة لنيي  اللاضيية : اب يلعيي   اإللييوة  اثطيي وء  اإللييوةل ث  لقييل ا يي ، ك ي يي طوهن  مهعيي  ألييذ  
 (.  1/115، العذ  اللولض: 9/123، هنوية املطق : 2/420ا   حظة. انظا: )املنذ : 

وصييل ليية ابلبييوق  مهعيي  أب ح ييب  وصييةتة ابلن ييبة لقموصييل ليية ابحلييج، ورييوب  ورييذل  هنييو ي يي ف امل
ريييوث  مييين اث  ميييع اث  مييين اثمهيييوين يف معيييوووة ا ييي ؛ حي ييي  لقةييية، وي ييي ف ابلن يييبة لييي    

 (.511، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/196-11/195الىل ةق. انظا: )هنوية املطق : 
 (.  2/359، املنذ : 8/250انظا: )احلووو:   (1)

لو روب الوقث مولت ، اققموصل لة ابلوقث مولة، وي ل  املوصل لة ابلبوق  يف وقون الاااع : "
احل و ، ويع  لقل املوصل لة ابلوقث، ك املولة الوونةة ت اإ إت احلج يف أصا الوان ، و. 

يف اللاالض، ويف الواة الووين املولة، الوونةة، مه  احلج  املعووةط ء لقموصل ابلبوق ، ونظأن 
 واملوصل لة ابلبوق  يف احل و  ابل وية.

وليو رييوب الوقيث موليية؛ اة  يي  مهي  احلييج واملوصيل ليية ابلوقييث ن يل ، و. ييي ل  املوصيل ليية ابلبييوق   
لقموصيل لية ابلبيوق  وإب ر تواي   يف احل و ؛ ثب الوقث اأ دالي  لقيل ميو لةنية لقحيج؛ و. طي ء  

 (.7/125)الىلا  ال:بأ:  ."الوصةة الوولوة، مالإ مو إذا روب الوقث اوق املولة
وهييذا . أصيي  ليية؛ ابنيية وإب ايياص ذرييا الوقييث، اولوصييةة ابلبييوق  مهعيي  الوقييث ميين  قييون اإلمييوم: "  (2)

مين احلييج إذا قيي ر ثقييث  لييا؛ اييبب ذليي  البييوق      احليج م يي رة ميين ثقييث  لييا، و. ميتنييع ت يي يا اضيي 
   (.11/202". )هنوية املطق : مضوإ إت احلج، ومو تب ل منة إت  وم ثقث

،  6/199، روضييييية الطيييييولب :  7/126، الىليييييا  ال:بيييييأ:  11/194انظيييييا: )هنويييييية املطقييييي :    (3)
ا:وب قون امهين احلي او  (. ك التقلوا يف رةلةة الت  ة ،  414املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/

 وقون ا منور رمو سة  .
ثب ريي  واحيي  مننمييو، لييو انليياو مييع  (. قييون الاااعيي : "130/م يي لة117امل ييول  املوليي ا : )  (4)
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؛ اييبب وصييةة (2)[وصييةتنمو]وقييولوا: ي  يي  البييوق  مهةننمييو أمخوسييو  لقييل ن ييبة  (1)واقطييون
املوصييل ليية ابلوقييث ثالمثوليية، ووصييةة املوصييل ليية ابلبييوق  مثييونوب، ات  يي  املييولت  أمخوسييو : 

وهيييو مولييية ولىلييياوب لقموصيييل لييية ابلوقيييث، ومخ يييوهو ومجيييو مثيييونوب  (3)]ثالثييية أمخوسييينو[
 .(4)لقموصل لة ابلبوق 

، قيييون امهييين (6)؛ قييي م احليييج ايييو(5)وليييو رونييي  أاييياة احليييج مخ ييي  والت يييويا حبولييية
احل او: "وجيع  البوق  وهيو مولتيوب ومخ يوب مهي  املوصيل لية ابلوقيث ومهي  احليج والوصيةة 

ابلوقث مولة ومخ ة ولىلاوب، ولقحج مخ وب  وم الوصةة، ابلبوق  ن ل : لقموصل لة 
، وقيييون سيييولا اثصيييحو : .، مهييي  (7)وامم ييية وال يييبعوب البوقةييية لقموصيييل لييية ابلبيييوق "

ي  يي  البييوق  مهعيي  إلييااو أايياة مويي  احلييج لقييل أحيي  لىلييا سيينمو : لقموصييل ليية ابلوقييث 
 .(8)ستة، ولقحج سن ، ولآللا أرمهعة

 
-11/192(. وانظييا: )هنوييية املطقيي :  7/126". )الىلييا  ال:بييأ:  احلييج ثلييذ مييو داو لقييل املوليية

 (.515بو لب  الامحن[/، املطق  العويل: ] : مي6/199، روضة الطولب : 193
مين امليذه ؛ ابنية    وهذا ا وا  وإب ص ر لن را  لظة  ال  ر، اقةأ مع ووا  قون اإلموم: " (1)

 (. وانظا امل وور ال ومه ة.11/193". )هنوية املطق : اقف . ي رتا  اةة
 لع  ال وا : وصةتةنمو. (2)
 .(ط)قف من وسمو مه  املع وا   (3)
،  6/199، روضييييية الطيييييولب :  7/126، الىليييييا  ال:بيييييأ:  11/194انظيييييا: )هنويييييية املطقييييي :    (4)

 (.515املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/
أو إذا أوصييل ابحلييج ه:يية، وآللييا هييو يب ييل ميين الوقييث مهعيي  املوليية، وأوصييل مهوقييث موليية آللييا،    (5)

 والوقث ثالمثولة. وققنو مهت    احلج لقل سولا الوصو .
 انخاو من رأس الوقث امم   أو. . (6)
،  7/126(. وانظييييا الن يييي  لنيييية يف: )الىلييييا  ال:بييييأ:  130/م يييي لة117امل ييييول  املوليييي ا : )  (7)

 (.516، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/6/199روضة الطولب : 
واحليج ولقموصيل لية    ،لقموصل لة ابلوقث مهوالمثولية  :ثب الوصةة يف هذن ال ورة قون الاااع : " (8)

اآللا هولت  ومخ  ، والن بة مهةننمو مو ذراا، اققموصل لة ابلوقيث ميو خيي  سيتة، والبيوق  ي ي م  
". )الىليا  ال:بيأ:  احلوو منة مم  ؛ ثب حق املوصل لة اآللا ميرلا لين مولية احليج، والبيوق  لية



 

 

 

 

 اجلواهر البحرية 549

ب رونيي  أايياة مويي  احلييج موليية ألييذ  ميين الوقييث، ولييو رييوب الوقييث مييولت ؛ اييب
اعقل قيون امهين احلي او ت:يوب املولية البوقةية مهةننميو ن يل ، ولقيل ال يحةا ت:يوب مهةننميو 

، والبيوق  لقيل قيون امهين احلي او (2). وإب رون  أاياة موي  احليج مخ ي  قي م ايو(1)أثالاث  
مهيي  املوصييل ليية ابلوقييث ومهيي  احلييج واملوصييل ليية ابلبييوق  ن ييل ، ك ي يي م احلييج مم يي  

، ولقيل ال يحةا ي  ي  البيوق  (3)من ن لنو، يب ل لقموصل لة ابلبوق  مخ ة ولىلياوب
 . (4)مهع  امم   لقل سبعة

وإب ريييوب الوقيييث مولييية؛ ايييبب رونييي  أاييياة موييي  احليييج مولييية ايييال طييي ء لقموصيييل 
، وإب رونيي  أايياة موقيية مخ يي  أليياو لقحييج مخ ييوب، ك لقييل قييون امهيين احليي او (5)هلمييو

 
 (.516، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/6/199(. وانظا: )روضة الطولب :7/126

ثب الوصييةة لقموصييل ليية ابلبييوق  هوليية، ولقموصييل ليية ابلوقييث هييولت . انظييا: )الىلييا  ال:بييأ:    (1)
 (.  6/199، روضة الطولب : 7/126

ثيوب  ات    املولة البوقةية مهعي  مولية احليج مهةننميو لقيل ثالثية لقموصيل لية ابلبيوق  ثقونيو وهيو ثالثية وثال
 وثقث، ولقموصل لة ابلوقث ثقوةنو وهو ستة وستوب وثقو .

هييذا لقييل أب الوقييث مييولت ، وأب الوصييةة ابحلييج ت يي م لقييل سييولا الوصييو ، انخيياو أايياة مويي     (2)
 احلج وه  هنو مخ   من رأس الوقث.

)مهيييي  املوصييييل ليييية    2÷  150  =(  50أايييياة مويييي  احلييييج )  -(  200ت ييييون: الوقييييث )ولقتوضييييةا    (3)
  25  =50-75ك ي يي م احلييج:    75  =ومهيي  الوصييةت  اثليياي  ]احلييج والبييوق [ ابل ييوية(    ابلوقييث

 وهو ن ة  املوصل لة ابلبوق .
وهييو املوصييل ليية  -  ولقحييج ولآللييا  ،-وهييو املوصييل ليية ابلوقييث-  ثنيية أوصييل ثحيي مجو هييولت   (4)

ليية ابلوقييث مييو خييي  أرمهعيية، والبييوق  يرلييذ منيية مخ ييوب لقحييج،    هوليية ومخ يي ، اققموصييل  -ابلبييوق 
 (.6/200، روضة الطولب : 7/126. انظا: )الىلا  ال:بأ:  والبوق  لقموصل لة اآللا
لق ييين ،    21.43  =أسييين     7÷150  =)أاييياة موييي  احليييج(    50-  200ولقتوضيييةا ت يييون: الوقيييث  

-64.29ك ي يي م احلييج:    64.29. يب ييل  85.71  =4×21.43لقموصييل ليية ابلوقييث أرمهعيية أسيين :  
 وهو ن ة  املوصل لة ابلبوق . 14.29 =50
 ثب احلج م  م لقل سولا الوصو ، وق  استول  الوقث؛ اال يب ل لقوصةت  ط ء. (5)
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، ولقييل ال ييحةا البييوق  (1)البييوق  مهيي  املوصييل ليية ابلبييوق  واملوصييل ليية ابلوقييث ن ييل 
 .  (2)مهةننمو أثالاث  

ج يف هييذن ال ييور مهيية؛ اييبب رييوب حييج تطييوع مهطقيي  وت ييأ وإذا ر تيل ح يية احليي    
، اييبب رونيي  (3)مييأااث ، و. تعييوو لقييل املوصييل ليية ابلوقييث، و. لقييل املوصييل ليية هييو مه يي 

، وقييي  ميييا ال:يييالم يف ااي ييية (4)حجييية اإلسيييالم رمييي  مييين رأس امليييون، ووقيييع اةييية الييي ور
 .(5)استخاااة

 (6)فصل
  أاعوليييية ال ييييوحلة ووب اعيييي  اييييأن، ليييي  ول  لاتيييية إ. تيل اثصييي  أ. ينلييييع اإلن ييييوب يف 

، ايبب املةي  ينتليع مهي لوء مين يي لو لية، ولي ا   الةة ىا ، مننيو: (7)واستوين من ذل  أطةوء
، وهيذا يف احل ة ية ليةأ م يتوىن مين اثصي  امليذرور؛ ايبب ثيوا  الي لوء (8)ريوب أو ايأن

 . (1)ثوا  ال لوءلق ال ، وامل لو لة حي   لة امل لو مهة وهو اأ 
 

لية ابلوقيث ن يل ، وي ي ف املوصيل لية ابلبيوق ؛ ثنية    مه  البوق  مه  املوصل لة ابحلج واملوصل (1)
 (.6/200، روضة الطولب : 7/127ر يبق لة ط ء. انظا: )الىلا  ال:بأ: 

ثب الوصييةة يف هييذن احلوليية، لقحييج مم يي ،    ؛ثقوييون  قموصييل ليية ابلوقييثلقحييج ثقييث البييوق ، ول  (2)
 انظا امل  رين ال ومه  . هولة. ولقموصل لة ابلوقث

 (.6/200، روضة الطولب : 5/92، التنذي : 7/127: )الىلا  ال:بأ: انظا (3)
،  199-11/198/ ، هنوييييية املطقيييي :  213/ن1انظييييا امل يييي رين ال ييييومه   مييييع: )اإلابنيييية:    (4)

 (.517-516املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/
 .535: ت  م صلحة (5)
ملنوسيبة احليج    ؛املةي  مهلعي  ال يأ يف هيذا املوضيع اا  العيووة مهيذرا ميو ي يع لين  "قون الاااع :  (6)

 (.7/127". )الىلا  ال:بأ:  لنة إمو ابلوصةة، أو ووهنو
ا ييي  اإلميييوم امهييين ال ييية  ال يييون يف رتومهييية الييياو  اةميييو ينليييع املةييي  مييين سيييع  ايييأن وذريييا أقيييوان    (7)

 (.143-117العقموء يف ذل  وأولتن  اقأااع. انظا: )الاو : 
، التعقة يييييية ال:ييييييوص:  300-8/299، احلييييييووو:  8/244، املخت ييييييا:  4/126انظييييييا: )اثم:    (8)

، هنويية املطقي :  2/923، الىلوم : ال ياا  إت ق ي  ال ي قو /2/365، املنذ : 282الوصو /
 (.6/202، روضة الطولب : 7/129، الىلا  ال:بأ: 5/113، التنذي : 11/274
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، (2)لنيية تنلعيية وتقحييق مهعمقيية، وي ييتوو اةنييو الييوار  واثانيييب الصةة قةومننييو: 
، قييييون اثصييييحو : (3)قييييون الىلييييواع : "ويف وسييييع اضيييي  هللا أب يوةيييي  املت يييي ق أيضييييو "

ي تح  أب ينوو املت  ق ال  قة لن أمهوية؛ ابب هللا تعوت ينةقنمو الووا ، و. ين   
، وقييون اإلميييوم: "ينب ييي  أب ت ييع صييي قة اليييوار  ليين املت ييي ق، وينيييون (4)طييية:و  ميين أايييان 

، قيييون (5)املةيي  مهارييية ال يي قة رميييو ي يييع اليي لوء لبيييووة ميين الييي ال ، وينيييون املةيي  مهارتييية"
ميو قولية اثصيحو  ت يع ال ي قة  (7): "واوها ال نة(6)مهن لب  ال الماالىلة" لذ ال ين 

 
 (.278". )اثذرور:  عن  وي قن أ ع العقموء لقل أب ال لوء ل موا  ينلقون النووو: "

 (.6/92، هنوية احملتوو: 7/73، حتلة احملتوو:  11/275انظا: )هنوية املطق :  (1)
 (.524، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/8/316امل وور ال ومه ة مع: )البةوب:  (2)

امل يقم  وهيذا هيو ال يوا  وأميو  ال  قة ت   إت املة  وينتلع او مهال لالإ مه    قون النووو: "
انيييو    ؛لييين مهعيييض أصيييحو  ال:يييالم مييين أب املةييي  . يقح ييية مهعييي  موتييية ثيييوا   ميييو ح:يييون امليييووروو
ايال التليو  إلةية و.    ،ولط  مه  خمولل لن و  ال:تيو  وال ينة وإ يوع اثمية ،مذه  ابا  قطعو  

 (.1/89". )طا  صحةا م ق  لقنووو: تعايج لقةة
 (.4/126اثم: ) (3)
، املطقييي  العيييويل: ] : ميبيييو لبييي   6/202، روضييية الطيييولب :  7/129انظيييا: )الىليييا  ال:بيييأ:    (4)

 (.4/110، م ين احملتوو: 3/60أسىن املطول :  ،6/311النج  الوهوو:  ،531الامحن[/
إت طيي ء ييي ور    ووايي   يف مهعييض الت يينةلو  رمييذا  ن ييبة اإلمييوم إت مهعييض امل يينلو  ا ييون: "  (5)

مين    رهو و يف لق  الل ةة، وذل  أب ال  قة ناايو حليوق مهارتنيو املةي ، ا ميو أب ت يع لين املةي  وصي 
(. ون قة ال يذايل لين  11/275هنوية املطق : )  ."انذا مهعة  لن ال ةوساو  اأ وار ، وه  متطوع  

 (.  4/466، الوسةف: 989مهعض اثصحو . انظا: )الب ةف: الىللعة إت ق   ال  قو /
واملذه  أب معىن نلعة ابل  قة تنذيقة منذلة املت  ق وأب ي أ ر نة ت ي ق. انظيا: )حتلية احملتيوو:  

 (.6/92، هنوية احملتوو: 7/72
هيييو: لبييي  العذييييذ مهييين لبييي  ال يييالم مهييين أ  ال وسييي ، أمهيييو حممييي ، ال يييقم ، ليييذ الييي ين، املق ييي     (6)

، ومهقيي  رتبيية ا.اتنييوو، ميين م يينلوتة:  مه ييقطوب العقمييوء، تل يية لقييل الىليية" اخييا اليي ين امهيين ل ييورا
، الع ييي   873ه. )انظيييا: اب يييو  الىليييواعة :  660قواليي  اثح:يييوم يف م يييور اثام، تيييويف سييينة:  

 (.160املذه : 
"إذا مييو  اإلن ييوب ان طييع لنيية لمقيية إ. ميين ثالثيية: إ. ميين  وهييو قوليية صييقل هللا لقةيية وسييق :    (7)
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لن املة ، ولقمت  ق ثوا  مهان لقمة ، مالإ الي لوء؛ ابنية طيلولة: أااهيو لقىليواع، 
، (3): "أنية ليو اسيتنبف إن يوب لةنييو  (2)، ولين صيوح  العي ة(1)وم  يووهو لقمىليلوع لية"

أو حلييييا هنيييياا ، أو ايييياس طييييجاة، أو وقييييل م ييييحلو  ليييين اييييأن مهعيييي  موتيييية حلييييق الوييييوا  
خيييت  هييذا مهوقييل امل ييحل، مهيي  يقحييق مهيية ريي  وقييل، ، قييون الاااعيي : "و. (4)املةيي "
ايواد التضيحةة لين  (6)ي تض  اواد التضحةة لن املةي ، وقي  أاقيق العبيووو (5)]وهو[

 
. ألاايية م ييق  يف صييحةحة، يف رتييو   ييي لو ليية "  صيي قة اورييية، أو لقيي  ينتلييع مهيية، أو وليي  صييور

 (.1631(، مهاق  )3/1255: )مو يقحق اإلن وب من الووا  مهع  واوتةالوصةة/ اب   
 (.1/135:قوال  اثح:وم يف م ور اثام(. وانظا: )4/435ال وية يف الت ور الننوية: ) (1)
تق   من الىلواعةة اذا الق   اثنوب، ومجو: أمهو امل:ورم الاو ين، وأمهو لب  هللا احل    (2)

وق  وقل النووو لقل "الع ة" ث  لب  هللا ووب "الع ة" ث  امل:ورم، الطوو. وقون اإلسنوو: "
 إذا لقم  ذل  احةث ن   النووو من "دوال ن" لن "الع ة" وأاقق امااون .والاااع  ابلع:أ
وأمو الاااع  اب و وقل لقل "ل ة" أ  امل:ورم رمو ذراان، واولب و إذا ن   لننو  ل ة أ  لب  هللا.

ابب ن   لن صوح  "الع ة" وأاقق ابب ر ي:ن يف أثنوء رالم من ون لن . أضوانو إت صوحبنو
ااون ل ة أ  صوح  "البةوب" رمو وقع لة يف رتو  الىلارة امااون "ل ة" أ  امل:ورم، وإب روب ام

احل  ؛ ثب صوح  "البةوب" ق  وقل لقةنو وأروا من الن   لننو، وصا  مهذل  يف لطبة  
يف طا  ". )املنمو  رتومهة امل مل "ابلذوال "، ور ي ل لقل تق ، اتلطن لذل  ابنين ق  ح  تة

 (.1/220: الاوضة والاااع 
لق  الطوو، أ  امل:ورم الاو ين، امهن ال   اة:وب املااو هنو: أ  امل:ورم الاو ين، وهو إمهااهة  مهن

، اب و  امهن قوض  طنبة:  1/278ه(. انظا: )اب و  ا.سنوو: 523صوح  البحا. ) : 
 (.2/1129، رىلل الظنوب: 1/315

 .452  وق  ت  م ذرا ل ة أ  لب  هللا وتا تة صلحة:
مهعييي  لليييوء، ورييي  ميييوء أانيييا ا ييي  أنيييبف، ي يييون: قييي  أنبطنيييو امليييوء  : أانيييا ميييوءن  اسيييتنبف العييي   (3)

، ال ييييحو :  13/249، التنييييذي  الق يييية:  7/439واسييييتنبطنون، أو: انتنةنييييو إلةيييية. انظييييا: )العيييي :  
 (.7/410، ل وب العا : 3/1161

 (.6/202، روضة الطولب : 130-7/129انظا الن   لنة يف: )الىلا  ال:بأ:  (4)
 وهو ن  الاااع . .(ةوسوهذا ال )يف ط:   (5)
 .506 :  وهو هنو أمهو احل ن، صوح  رتو  الاق  رمو ذرا الاااع . وق  ت  م  تا تة (6)
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أنية . جييود التضيحةة لين ايأن مه يأ إذنية، و. لين املةي  إ.  (1)اأن، ل:ين يف التنيذي 
 .(2)"أب ي:وب أوصل او

وأمو العتق ايال ي يع لين املةي  إذا ر ي:ين لقةية، مهي  لين املعتيق، واليو.ء لية سيواء  
. قييييون الىلييييواع : (4)واثصييييحو   (3)رييييوب املعتييييق واراث  أو أانبةييييو ، نيييي  لقةيييية الىلييييواع 

، وقيييون الليييوراين: (5)لقمةييي  ليييأ العتيييق، و. يييين   حييي  احلييي ""وأرايييو أب يوصييي  هللا 
، واةة واية: أب العتيق ي يع لين املةي  مين اليوار  (6)ااو أب يىلوررة املة  يف الووا "ن"

ق لنية، وريوب ق ووب املعتيل . ولو ألتق لن حي  مه يأ إذنية وقيع العتيق لين املعتي  (7)امل ت اق

 
 (.8/45انظا: )التنذي :   (1)
، املطق  العيويل: ] : ميبيو لبي   6/202(. وانظا: )روضة الطولب : 7/130الىلا  ال:بأ: ) (2)

 (.532الامحن[/
اولو.ء لية إذا ر ي:ين ذلي     ؛لن أمهوية مهع  املو   ألتق الاا   حةث قون يف رلورة الةم : "لو (3)

يقحيييق  لييية: "(. ويرليييذ ريييذل  مييين ملنيييوم قو 7/68". )اثم:  مهوصيييةة مننميييو و. طييي ء مييين أمواهلميييو
ا ميو    ؛ووليوء  ،وميون يت ي ق مهية لنية أو ي ضيل  ،املة  مين اعي  ايأن ولمقية ثيال  حيج ييروص لنية

 (. أو من قولة اآل  مهع  ققة .4/126". )اثم: مو سوص ذل  انو للولقة ووب املة 
، الب ييييييييييةف: الىلييييييييييلعة إت ق يييييييييي   11/276، هنوييييييييييية املطقيييييييييي :  8/300احلييييييييييووو:  انظييييييييييا: )  (4)

، روضيييييييية  7/128، الىلييييييييا  ال:بييييييييأ:  8/317، البةييييييييوب:  5/114:  ي ، التنييييييييذ 889ال يييييييي قو /
 (.6/201الطولب :

والعتييق لييةأ ر ييأن، ثب رسييون هللا صييقل هللا لقةيية وسييق  قييون:  الييو.ء مليين ألتييق .  ك قييون: "  (5)
". ح:يييون لييين الىليييواع  البةن ييي  يف: )معااييية ال ييينن واآلاثر:  مييين املةييي   ال أميييا  مهييي   واحلييي  هيييو املعتيييق

 (.6/309، النج  الوهوو: 531(. وانظا ايضو : )املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/9/199
 / (.213/ن1اإلابنة: ) (6)
أو الييييوار  الييييذو  لييييذ  ةييييع الرتريييية، وموقيييية إذا تطييييوع مهيييية  ةييييع الورثيييية. ح:ييييل هييييذا الوايييية    (7)

(. وانظييييا: )املطقيييي  العييييويل: ] : ميبييييو لبيييي   15/312رتييييو  اثميييييوب يف: )احلييييووو:    املييييووروو يف
 (.533الامحن[/
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، وليو ألتيق لبي ا  لين امل يقم  (1)ق لنية أم .املعتيل الو.ء لية سيواء ريوب العتيق واابيو  لين 
 .(2)لتق لنة، والو.ء لة ووب امل قم 

وأمو ال يوب اليت لقل املة  اتن  ي  إت ميو هيو لقعبيوو، وإت ميو هيو   تعيوت إميو 
أبص  الىلاع، أو مه ب  من انية اإلن يوب؛ ايبب روني  لقعبيوو ر اامية املتقليو ، وأميوان 
املعومال  والضموب اة ا قضيوههو لين املةي  هذنية ومه يأ إذنية، سيواء قضيوهو وار  أو 

مه ييأ إذنيية  ، مهيي  لييو قضييل وييين حيي    (4)واء تييا  واييوء أم .وتييوأ ذميية املةيي  سيي  (3)أانيييب
، و. جيييييي  لقيييييل ر  الييييي ين قبولييييية مييييين اثانييييييب، وجيييييي  مييييين اليييييوار  لقيييييل (5)صيييييا

، ل:ين ليو ضيمن امليون لين املةي  ك مهذلية اوليذو (7)، وقة  . جي  روثانيب(6)املىلنور
 .(8)يظنا أنة رمو لو ضمنة لن احل 

 
(. ويف الاوضييييية  13/384، الىليييييا  ال:بيييييأ:  10/382، البةيييييوب:  10/481انظيييييا: )احليييييووو:    (1)

 (.9/458(. قون اإلسنوو: "وهذا لط  اوحش". )املنمو :12/170ل: ة. )روضة الطولب :
 (.10/282املذه : انظا: )حبا  (2)
،  4/466، الوسييييييةف:  281، التعقة يييييية ال:ييييييوص: الوصييييييو /300-8/299انظييييييا: )احلييييييووو:    (3)

 (.7/72، حتلة احملتوو:  535، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/8/316البةوب: 
،  6/304، البةيييوب:  4/179، التنيييذي :  5/489، حبيييا امليييذه :  6/454انظيييا: )احليييووو:    (4)

 (.2/236، أسىن املطول : 536املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/
،  6/249، البةييييييوب:  4/146التنييييييذي :   ،3/233، الوسييييييةف:  10/481انظييييييا: )احلييييييووو:    (5)

 (.536ميبو لب  الامحن[/، املطق  العويل: ] : 3/303الىلا  ال:بأ:  
، م ييين احملتييوو:  536، املطقيي  العييويل: ] : ميبييو لبيي  الييامحن[/17/39انظييا: )هنوييية املطقيي :  (6)
4/110.) 

إذا ر خيقييل  -يف الييوار  أيضييو    واوليي  اييين أين رأييي  لييبعض اثصييحو  لالاييو  قييون اإلمييوم: "  (7)
(. وقيون  17/39". )هنويية املطقي :  الي ينوينذلة منذلة اثانييب املتيوع مه ضيوء   -من لقةة ال ين طة:و
لييياو اثصيييحو  لالايييو يف أب اليييوار  ليييو أوص ويييين امليييور  وميييو ريييوب لقيييل  يف رتيييو  اثمييييوب: "

(. وانظيييا: )املطقييي   18/322". )هنويييية املطقييي :  طييية:و، انييي  مل يييتحق الييي ين أب ميتنيييع لييين قبولييية؟
 (.537العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/

(. والتقييل الىلييواعةة يف واييو   538-537: ] : ميبييو لبيي  الييامحن[/انظييا: )املطقيي  العييويل  (8)



 

 

 

 

 اجلواهر البحرية 555

وإب رون  ال يوب   تعوت؛ ابب رون  واابة أصيولة رولذريوة؛ ايبذا أواهيو اليوار  
، ورييذا درييوة اللطييا يف (2)، نيي  لقةيية(1)أو اييأن لنيية هذنيية أو مه ييأن انيي  ريي ين اآلوميي 

 . (3)اثانا
وإب رون  واابة مه ب  ممن لذمتة رولنذر وال:ليورة؛ ايبب ر ييو   ايو، وألاانيو 

وقع  لنة، سواء رون  ال:لورة ماتبة ر:لورة ال ت  والظنور وا ميوع  الوارث مو ترك  
، ويف (5)وي:يييوب اليييو.ء لقمةييي  يف العتيييق (4)يف هنيييور رمضيييوب، أو خميييأة ر:ليييورة الةمييي ،

، ومهنومجييو املييووروو لقييل أب الواايي  اةنييو أحييي  (6)جيييود العتييق لنيييةاملخييأة وايية: أنيية . 
 (7)؟ام ون أو ا مةع ولة إس واة هح اهو

 
. انظيييا: )احلييييووو:  رضيييو املضييييموب لييية  قبيييون املضيييموب لييية لقييييل وانييي ، واثروييياوب أنيييية . يىليييرتط

(. قييون  4/240، روضيية الطييولب :  5/145، الىلييا  ال:بييأ:  7/5، هنوييية املطقيي :  6/434-435
ميالإ ميو    نية صيور مقتذميو  لقل قبيون الي ين منميو أوان ث  جيود لقضومن إابور املضموب لة ال ذايل: "

 (.3/349". )الوسةف: اونة . جيو لقل ال بون مه  لة ذل  إب أراو إذا أوص وين اأن متولو  
،  6/200، روضيييييية الطييييييولب :  7/127، الىلييييييا  ال:بييييييأ:  300-8/299انظييييييا: )احلييييييووو:    (1)

 (.3/60، أسىن املطول : 12/173ة النبةة:  ، رلوي538املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/
 (.4/126اثم: ) (2)
(. ل:يين  12/173، رلوييية النبةيية:  6/200، روضيية الطييولب :  7/127انظييا: )الىلييا  ال:بييأ:    (3)

إب أواهييو لنيية مه ييأ وصييةة منيية ت يي ف لنيية ل:نيية . يوييو  لقةنييو، ورييذل  درييوة املييون. انظييا: )حتليية  
 (.  6/91، هنوية احملتوو: 4/190، م ين احملتوو: 7/72احملتوو: 

،  990، الب ييييييةف: الىلييييييلعة إت ق يييييي  ال يييييي قو /278-11/277انظييييييا: )هنوييييييية املطقيييييي :    (4)
، م يييين  6/201، روضييية الطيييولب :  7/128، الىليييا  ال:بيييأ:  8/317، البةيييوب:  4/466الوسيييةف:  
 (.4/109احملتوو: 

، الىليييييا   991، الب يييييةف: الىليييييلعة إت ق ييييي  ال ييييي قو /11/178انظيييييا: )هنويييييية املطقييييي :    (5)
 (.7/72، حتلة احملتوو: 6/201وضة الطولب : ، ر 7/128ال:بأ: 

. انظا: )حتلية احملتيوو:  ابلتوقة ربلتوقة  ؛البة طالو    ثنة واملذه  أنة جيود لقوار  أب يعتق لنة (6)
 (.6/91/ هنوية احملتوو:  4/109، م ين احملتوو: 7/72

 (.15/336احلووو: ) (7)
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مين ميون نل ية ا واية:  (1)ا  اسيتب اووإب ر ت:ن تارية وألاانيو الورثية أو مهعضين  
، ورامهعنييو: جيييود (3)وال: ييوة ووب العتييق، واثلونييو: أنيية جيييود ابإلاعييوم (2)أاناهييو: ا ييواد

. ابب ققنو جيود ا لاانو أانيب لنة؛ ابب روني  اعوميو  (4)اإللتوق يف املاتبة ووب املخأة
، وإب رونييي  لت يييو  اطاي يييوب: أحييي مجو: اةييية (5)أو ر يييوة اوانيييوب: أطيييبننمو: أنييية جييييذ 

، قيييون اإلميييوم: (6)ايييذاءوانيييوب ماتبيييوب لقيييل اليييوان  يف إلتيييوق اليييوار ، وأوت مهعييي م اإل
. (7)بيييو لقيييل اليييوان  يف إلاااييية الطعيييوم وال: يييوة، وأوت مهعييي م ا.ايييذاء"ت  ال "وجييييود أب يي  

 . (8)والووين: ال طع ابملنع
 

،  8/14ووب ايييأن. انظيييا: )العييي :    مهيييةنلييياو  إذا ا  ابثمييياا.سيييتب او: مييين اسيييتب  ي يييتب  ايييالب    (1)
 (.267، ال وموس احملةف:  9/283، احمل: :  2/444ال حو : 

ثب الييوار  البيية طييالو . والوايية الوييوين: املنييع؛ لبعيي  العبييووا  ليين النةومهيية، وإ ييو اييودا إذا رييوب    (2)
 (.6/201 ، روضة الطولب :7/128من مون املة ؛ مل:وب الرترة. انظا: )الىلا  ال:بأ: 

 (.4/109، م ين احملتوو:  278-11/277انظا امل  رين ال ومه   مع: )هنوية املطق :  (3)
 (.544، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/11/278انظا: )هنوية املطق :  (4)

سيواء العتيق وايأن ر ضيوء    ،أب لقوار  اثواء من مولة يف املاتبة واملخأة إذا ر ي:ن لة تارةواملذه  
، هنوييية  4/109م ييين احملتييوو:  ،  7/72. انظييا: )حتليية احملتييوو:  اليي ين، ورييذا مييع واييوو الرتريية أيضييو  

 (.6/91احملتوو: 
، الوسييييةف:  990، الب ييييةف: الىلييييلعة إت ق يييي  ال يييي قو /11/277انظييييا: )هنوييييية املطقيييي :    (5)
وامليييذه  أنييية جييييذ  أب يتيييوع ايييو  (.  6/201، روضييية الطيييولب :  7/128، الىليييا  ال:بيييأ:  4/467

، هنوييييية احملتييييوو:  4/110، م ييييين احملتييييوو:  7/72اثانيييييب ر ضييييوء اليييي يوب. انظييييا: )حتليييية احملتييييوو:  
6/92.) 

ذرييا اإلمييوم وال ييذايل هييذا البنييوء اةمييو إذا رييوب العتييق يف ال:لييورة خمييأا . أمييو إذا رييوب العتييق متعةنييو     (6)
، الب يةف: الىليلعة إت  279و  11/278اجذموا ابلبنوء لقل إاعوم اثانيب. انظا: )هنوية املطق :  

 (.4/467، الوسةف: 991ق   ال  قو /
م  عيييوتيييق املخيييأ. أمييو الاااعييي  والنيييووو ابنيييون لقيييل إا (. وذريييان يف الع11/279)هنوييية املطقييي :    (7)

، روضييييية  7/128اثانييييييب ووب تلاييييييق مهييييي  ريييييوب العتيييييق خميييييأا  أم متعةنيييييو . انظيييييا: )الىليييييا  ال:بيييييأ:  
 (.6/201الطولب : 

(. وهيييييذا هيييييو  545انظييييا امل يييييوور ال ييييومه ة ميييييع: )املطقيييي  العيييييويل: ] : ميبييييو لبييييي  الييييامحن[/  (8)
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وإب أوصيييل ابلعتيييق يف ال:ليييورة املخيييأة، وداو  قةمييية الاقبييية لقيييل قةمييية رييي  مييين 
وقةي  -، ويف رةلةتية وانيوب (1)الطعوم وال: وة اوانوب: أصحنمو: أنة يعتو من الوقث

: أحيييي مجو: أب املعتييييو قةمتنييييو رقنييييو ميييين الوقييييث، اييييبب ر يييييل  اييييو ليييي ن إت -(2)قييييو.ب
، (3)املعتو منة ميو مهي  قةمية أقي  ام يقت  اثلياي  وقةمية الاقبيةالطعوم، وأطبننمو: أب 
 وجياو الوانوب اةمو إذا أوصل ابل: يوة وهي  أرويا قةمية   .(4)والووين: أنة من رأس املون

 .(5)من الطعوم

 
انيييب ليين املةيي  سييواء يف ال:لييورة املخييأة أو املاتبيية. انظييا: )حتليية  املييذه ؛ اييال جيييذ  أب يعتييق اث

 (.6/92، هنوية احملتوو: 4/110، م ين احملتوو: 7/72احملتوو: 
، الب يييييييييةف: الىليييييييييلعة إت ق ييييييييي   11/279، هنويييييييييية املطقييييييييي :  15/336انظيييييييييا: )احليييييييييووو:    (1)

، روضييييييية  7/128، الىليييييييا  ال:بيييييييأ:  10/593، البةيييييييوب:  8/113، التنيييييييذي :  991ال ييييييي قو /
 (.6/201الطولب : 

 (.8/113قولة الب وو. انظا :)التنذي :  (2)
، روضيييية  129-7/128، الىلييييا  ال:بييييأ:  8/113، التنييييذي :  15/336انظييييا: )احلييييووو:    (3)

 (.546، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/12/173، رلوية النبةة:  6/201الطولب : 
(. وانظيا: )الىليا  ال:بيأ:  280-11/279وضيعلة. )هنويية املطقي :   والي نح:ون اإلموم لين  (4)
 (.546، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/6/201، روضة الطولب : 7/128

اليييذ وة لقيييل اثقييي  مييين    وليييو أوصيييل مهعتيييق لييين رلورتييية املخيييأة التيييو  قيييون امهييين حجيييا اهلةتمييي : "
 (.7/24". )حتلة احملتوو:  اذاء مه ونة.اإلاعوم وال: وة من الوقث حل ون ا

مهعتييق ليين رلورتيية املخييأة التييو  ةييع قةميية العبيي  ميين الوقييث  وقييون مشييأ اليي ين الامقيي : "ولييو أوصييل  
حل ييون الييواءة مه ونيية حييىت لييو ر يييل الوقييث مهتمييوم قةمتيية ور اييذ الورثيية ر ت ييا الوصييةة ويعيي ن إت  

 (.6/56". )هنوية احملتوو:  اإلاعوم أو ال: وة
، املطقييييي   6/201، روضييييية الطيييييولب :  7/129، الىليييييا  ال:بيييييأ:  8/113لتنيييييذي :  انظييييا: ا  (5)

 (.547العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/
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وليييو ألتيييق مييين لقةييية رليييورة خميييأة يف امليييا ؛ قيييون املتيييويل: ". تعتيييو ال ةمييية مييين 
، قييون: "ورييذا لييو رييوب لقةيية اييذاء ال يية  ايي اع  (2)، وهييو يوااييق الوايية الوييوين(1)الوقييث"

 .(3)وهو قوور لقل ال وم"
، و. ي ضيييل واابييية لنييية لقيييل ا  يييي  (4)وأميييو ال يييوم ايييال يتطيييوع مهييية لييين املةييي 

؛ (7)، والتورن  ولية مين متي لاو اثصيحو  (6)، وال   : أب لولةة أب ي ضةة(5)اثصا
احلييييي يث ققييييي   [/أ59]، ورووا أب الىليييييواع  قيييييون: "إب صيييييا (8)احلييييي يث اةيييييةل يييييحة 

 
ك قييون: "وإب رييوب مي:نيية أب يطعيي ؛ ثنيية إذا ألتييق ر ي:يين متولييو  ابإللتييوق، مهيي  ي:ييوب مييرو      (1)

 (.285ااضو ، ومن أوص يف ماضة ااضو  ر ي:ن من ثقوة". )التتمة: الوصو /
وهييذا ر نيية اييوا  لقييل الوايية الييذو ققنييو: إنيية لييو أوصييل مهيية، التييو ميين رأس   قييون الاااعيي : "  (2)
، املطقي  العيويل: ] : ميبيو لبي   6/201(. وانظا: )روضية الطيولب :  7/129ذيذ:  ". )اتا العاملون

 (.546الامحن[/
 (.286الوصو /رتو  التتمة: ) (3)
 ،(.6/202، روضة الطولب : 7/130انظا: )الىلا  ال:بأ:  (4)
، املنييييذ :  3/452، احلييييووو:  4/126،  2/114ويطعيييي  ليييين ريييي  يييييوم ميييي ا . انظييييا: )اثم:    (5)
،  3/237، الىليا  ال:بيأ:  3/546، البةيوب:  3/181، التنيذي :  4/61، هنوية املطق : 1/343
 (.548، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/6/202، 2/381، روضة الطولب : 7/130

،  3/180، التنيييذي :  4/62، هنويييية املطقييي :  1/343املنيييذ :  ،  8/300انظيييا: )احليييووو:    (6)
 (.550، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/3/273، الىلا  ال:بأ: 3/546البةوب: 

تاريية    ر ي ييحا اإلميوم الاااعي  واحيي ا مين ا  ييي  وال ي   يف صيوم الييويل، ور نية قيون النيووو: "  (7)
ملييذه : ت ييحةا ا  ييي . وذهيي   وليية ميين حم  يي   .ضييطاا  اثصييحو  اةيية، اييبب املىليينور يف ا

أصيييحومهنو، إت ت يييحةا ال ييي  . وهيييذا هيييو ال يييوا . مهييي  ينب ييي  أب جييييذم ابل ييي  ، ايييبب اثحووييييث  
(. وانظيا: )املطقي  العيويل: ] : ميبيو لبي   382-2/381)روضة الطولب :    ."ال حةحة ثبت  اةة

 (.  553الامحن[/
". ألاايية البخييورو يف  ن مييو  ولقةية صييةوم صييوم لنية ولةييةميي وهيو قوليية صييقل هللا لقةية وسييق : "  (8)

(. وألااية م يق   1952(، مهياق  )3/35صحةحة، يف رتو  ال يوم/اب  مين ميو  ولقةية صيوم: )
 (.1147(، مهاق  )2/803يف صحةحة، يف رتو  ال ةوم/ اب  قضوء ال ةوم لن املة : )
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. وليو ميا  ماضيو  (2)، ولقل هذا لو أوصل ثانييب أب ي يوم لنية صيور ريولوار  (1)مهة"
 .(3). يطةق معة ال وم و. ياال مهاهن ال  ال وم لنة وانوب

وأمو ال الة اال ت ب  النةومهة؛ ايال ي يقل لين املةي  تطوليو  و. قضيوء ، أوصيل مهية 
 ،(7)، وهيييو الظيييوها(6)، وواا ييية مهعضييين (5)، واسيييتوىن امهييين ال يييو  ررعييييت الطيييواإ(4)أم .

. واةة واة مهعة : أنية (8)ولوللة  لاوب وقولوا: ت ع لن اثلا وتوأ ذمة احملجوو لنة او
 .(9)بي قل لنة والتورن امهن أ  ل او 

 
، حتلييييية احملتيييييوو:  550محن[/، املطقييييي  العيييييويل: ] : ميبيييييو لبييييي  اليييييا 3/452انظيييييا: )احليييييووو:    (1)
 (.3/190، هنوية احملتوو:  3/437

، روضيييية  7/130و  3/237، الىلييييا  ال:بييييأ:  3/546، البةييييوب:  3/181انظييييا: )التنييييذي :    (2)
 (.3/191، هنوية احملتوو: 3/438، حتلة احملتوو:  6/203، 2/381الطولب : 

(. قيييييون يف  6/203، روضييييية الطيييييولب :  7/130، الىليييييا  ال:بيييييأ:  6/497انظيييييا: )احليييييووو:    (3)
لييين أحييي  يف حةوتييية مهيييال ليييالإ سيييواء ريييوب ليييواذا أو  قيييون أصيييحومهنو وايييأه  و. ي يييوم   اجملميييوع: "

 (.6/371". )اجملموع: قوورا
، الىليييييا   8/317، البةيييييوب:  5/114، التنيييييذي :  8/300، احليييييووو:  4/126انظيييييا: )اثم:    (4)

 (.3/61، أسىن املطول : 3/338، النج  الوهوو: 6/203، روضة الطولب : 7/131ال:بأ: 
، الىلييا  ال:بييأ:  5/114ر أايي  قوليية يف رتومهيية التقخيية ، وانظييا الن يي  لنيية يف: )التنييذي :    (5)
، املطقيييي  العييييويل: ] : ميبييييو لبيييي   12/174، رلوييييية النبةيييية:  6/203:  ، روضيييية الطييييولب 7/131

 (.4/110، م ين احملتوو: 539الامحن[/
 (.6/497روملووروو يف: )احلووو:   (6)
 (6/203، روضة الطولب :7/131وهذا مو صححة الاااع  والنووو. انظا: )الىلا  ال:بأ: (7)
، رلويييييية  6/203، روضييييية الطيييييولب :  7/131، الىليييييا  ال:بيييييأ:  5/114التنيييييذي :  انظيييييا: )  (8)

 (.539، املطق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/12/174النبةة:  
حةيييث قيييون: "وقييي  روو يف ال يييالة لقيييل الوالييي ين ألبيييور  حيييوو ر ين قنيييو الل نيييوء إت رتيييبن ،    (9)

نظيا  (. وا1/405وه  من احل وب اجود أب يرتت  احل:  لقةنو". )ا.نت ور: ال ياا  إت الن:يو /
  حوطييةة الىليياواين،  3/338، اليينج  الوهييوو:  500:  قضييوء اثر  يف أسيي:قة حقيي يف الن يي  لنيية: )

 (.193: إرطوو املبت ل ، هنوية الذين يف 3/439لقل حتلة احملتوو:  
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، اقييو أوصييل ملعيي  أبب حيييج (1)وأمييو احلييج؛ اييبب رييوب ااضييو  ولقيية النةومهيية رمييو مييا
، وإب أوصييل أبب حيييج لنيية ور يعيي  أحيي ا ؛ (2)لنيية حييج لنيية سييواء رييوب واراث  أو أانبةييو  

. وإب ر ييو  مهية ريوب لية أب حييج (3)ايأناققوار  أب حيج لنة مهنل ة وأب ي تنة  لنية 
 .(5)، ورذا مه أ إذنة يف أانا الوان (4)لنة، ورذا اثانيب هذب الوار  

؛ ايبب ققنيو يي ل  قييون (6)وإب ريوب تطوليو  الي  ولييون النةومهية اةية ليالإ مت يي م
، ولين ال ال يي  (7)العااقةيوب وال وضي : يتوقييل لقيل الوصييةة مهية، اييبب ر ييو  ر يلعيي 

 
، التعقة ييييييية ال:يييييييوص:  300-8/299، احليييييييووو:  4/126وانظيييييييا: )اثم:    .533  ت ييييييي م:    (1)

 (.316-8/315، البةوب:  2/922، الىلوم : ال اا  إت ق   ال  قو /279الوصو /
، الىليييييييا  ال:بيييييييأ:  8/269، البةيييييييوب:  4/392، هنويييييييية املطقييييييي :  4/277انظيييييييا: )احليييييييووو:    (2)
 (.6/200، روضة الطولب : 7/127

، املطقي   12/173، رلويية النبةية:  6/200، روضة الطيولب :  7/127انظا: )الىلا  ال:بأ:   (3)
 (.520العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/

، الىليا  ال:بيأ:  8/266، البةيوب:  280، التعقة ية ال:يوص: الوصيو /4/276انظا: )احلووو:  (4)
 (.6/200، روضة الطولب : 7/127

.ات ييييورن إت النةيييية، اييييال مهيييي  ميييين اسييييتنومهتة. انظييييا: )التعقة يييية ال:ييييوص:  الوايييية الوييييوين . جيييييذ ؛    (5)
 (.3/173، رلوية النبةة:  6/200، روضة الطولب : 7/127، الىلا  ال:بأ:  280الوصو /

واملييذه  أب  ل انيييب أب، حيييج حجيية اإلسييالم ليين املةيي  وإب ر ي ييتطعنو املةيي  يف حةوتيية مه ييأ إذب  
 (.6/91، هنوية احملتوو:4/108، م ين احملتوو:7/71)حتلة احملتوو:  الوار ، ر ضوء وينة. انظا:

 .530ت  م صلحة:  (6)
، الىليييوم : ال ييياا  إت  281، التعقة ييية ال:يييوص: الوصيييو /8/300و  4/17انظيييا: )احليييووو:    (7)

،  6/200، روضيية الطييولب :  7/127، الىلييا  ال:بييأ:  8/316، البةييوب:  2/922ق يي  ال يي قو /
(. وهو املذه ، ايال جييود حيج التطيوع لين املةي  إ. هي يولة، سيواء اعقية  12/174رلوية النبةة: 

 (.6/91، هنوية احملتوو: 4/109، م ين احملتوو: 7/71وار  أو أانيب. انظا: )حتلة احملتوو: 
واضيي  هللا واسييع اولييذو أمةيي  إلةيية أنيية جيييود احلييج والعميياة ليين مةيي  تطولييو  وي يي  إلةيية ثوامهيية وإب ر  

ثنيية لميي  مهييا واوليية، اوصيي  نلعيية وثوامهيية،  امهيين ق اميية: "ينلييع املةيي  حييج التطييوع؛    يييو  مهيية. قييون
احليج  -  ا مو املة  اجيود لنية(. وقون أيضو : "2/423)امل ين:  ."رول  قة وال ةوم واحلج الواا 

أما ابحليج لين املةي ،    -صقل هللا لقةة وسق -؛ ثب النيب  روب أو تطولو    مه أ إذب، واابو   -والعماة
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، (3)اوانييوب أصييحنمو: املنييع (2). ولييو اسييت   مهيية اثانيييب(1)أب لوارثيية أب ي ييتنة  اةيية
قييييون الاااعيييي : "وهييييذا ي تضيييي  أب الييييوار  ي ييييت   مهلعقيييية واب.سييييتنومهة اةيييية وإب ر يييييو  

 .(4)مهة"
، وليو قيون: أحجيوا ليين (5)ما ح:مة يف  لا رتو  ال وم وأمو ا.لت:وإ ا  

، (7)؛ قون ال وض : "إب روب واراث  . يعطل طة:و ؛ ثب الوصةة لقوار  . ت ا"(6)االا  
قيييون الب يييوو: "وينب ييي  أب ي يييون ي يييا؛ ثب اليييوار  .  ليييذن توليييو ، وإ يييو  ليييذن يف 
م ومهقة لمقة، رمو لو قون: اطرتوا لب  وارث  وألت ون اة ا؛ ثب الوار   ليذ امليون يف 

العب . وق  يلاق أبب مهذن املون يف احلج توع لن املور  يعوو إت اليوار ، ومهذلية م ومهقة 
 . (8)"يف م ومهقة العب  لةأ تولو  وإ و اإللتوق هو التوع، وهو . يعوو إت الوار  

 
 (.3/227)امل ين:  ."ق  أنة . إذب لة، ومو اود ااضة اود نلقة، رول  قةوق  ل  
، رلوييييييية النبةيييييية:  6/200، روضيييييية الطييييييولب :7/127انظييييييا الن يييييي  لنيييييية يف: )الىلييييييا  ال:بييييييأ:  (1)
 (.4/109، م ين احملتوو:  12/174
 أو إذا توع او أانيب لنة. (2)
 (.6/200ب : ، روضة الطول7/127انظا: )الىلا  ال:بأ:  (3)
 (.  7/127الىلا  ال:بأ: ) (4)
 /أ، ن خة امل:تبة ال قةمونةة.240، لوحة: من املخطوط  الووين  ا ذء:  انظا (5)

ومن مو  ولقةة الت:وإ منذور الةية ااي يوب: اثون: اةية قيو.ب: أحي مجو: أا ن ومهي  ري  ييوم هي     
مين اعيوم، جااية مين تارتية. والويوين: أنية يعت:يل لنية ولةية. والطاييق اآلليا: ال طيع أنية . يعت:ييل  

،  3/601، البةيييييوب:  3/181، التنييييذي :  4/122لنيييية، و. يطعيييي  لنيييية. انظييييا: )هنوييييية املطقيييي :  
 (.558-556طق  العويل: ] : ميبو لب  الامحن[/امل

 وروب اثوت أتلأ ال:الم لقل ا.لت:وإ إت مو مهع  امل  لة ال وومة لتعق نو ابحلج.
 أو يف حج التطوع.  (6)
 (.2/557انظا الن   لنة يف: )اتووص امهن ال ال :  (7)
 (.2/557(. وانظا: )اتووص امهن ال ال : 164/م: 129اتووص الب وو: ) :   (8)
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، ومو يعتوو مين قيااءة ال يا ب (1)وأمو قااءة ال ا ب اال ت ع لن املة  لقل املذه 
، قيون الياو ين: "ال يااءة لني  رأس ال ييو (2)لني  رأس ال يو قي  ميا ال:يالم اةيية يف اإلايورة

وقةيي  ي يي  إلةيية ثييوا   .(5)، ويف احلييووو ا ييذم مهوقييوع ال ييااءة لية روليي لوء(4)(3)"م يتحبة

 
،  7/131، الىلييا  ال:بييأ:  8/317، البةييوب:  5/114، التنييذي :  2/266انظييا: )املنييذ :    (1)

   (.12/174، رلوية النبةة:  6/203،روضة الطولب : 67/م  لة96اتووص العذ امهن لب  ال الم: 
. حةيث ن ي  ريالم  (ن خة امل:تبة اثدهايية  ،/أ295وحة:  ، لملخطوطمن ا : )ا ذء الوولثانظا (2)

أحيي مجو: أب يع يي  ال ييااءة ابليي لوء لقمةيي ، ايييبب  الاااعيي : "أب انتلييوع املةيي  ابل ييااءة ليية ااي تيييوب:  
أنيية إب نييوص ال ييور   والوييوين:    اليي لوء يقح يية، واليي لوء مهعيي  ال ييااءة أقييا  إت اإلاومهيية، وأروييا مهاريية.

، ل:ين إب قياأ، ك اعي  ميو ح ي  مين اثايا لية انيو وليوء  ةواايو لقمةي  ر يقح ي مه ااءتة أب ي:وب ث
، روضيييية  108-6/107". وانظييييا: )الىلييييا  ال:بييييأ:حب ييييون ذليييي  اثاييييا لقمةيييي ، اةنتلييييع املةيييي 

 (.5/191الطولب :
(. وقون ال وض  أمهو الطة  الطوو: "وأمو ال ااءة لن  امل يومها اني  مميو  2/548حبا املذه : ) (3)

ة النييوس، وثييوا  ال ييااءة إ ييو حي يي  لق ييور ، إ. أب رمحيية هللا تنييذن لنيي  قييااءة ال ييا ب اتقحييق  ي ييتحب
ال ييييييورل  وال ييييييومع ، ويىلييييييوررن  املةيييييي  يف الامحيييييية اة:ييييييوب رييييييو قةأ هليييييي ". )التعقة يييييية ال:ييييييوص:  

ة  ، روضي 7/131(. وق  ل  الاااع  والنووو هيذا ااي يو  اثلويو . انظيا: )الىليا  ال:بيأ:  284الوصو /
 (.8/317، البةوب: 2/924(. وانظا: )الىلوم : ال اا  إت ق   ال  قو /6/203الطولب : 

أب إ يية  ال ييااءة لنيي  ال ييو ممييو . أصيي  ليية؛ إذ لييو رونيي  مىليياولة    -وهللا ألقيي -  ال ييوا   (4)
اقتضيوء  ،  465للعقنو النيب صقل هللا لقةة وسق  ولقمنو أصحومهة. انظا: )طا  الع ةي ة الطحوويية:  

 (.191، أح:وم ا نولذ ومه لنو ل لبوين: 262-2/261ال ااط امل ت ة :  
قييون امهيين تةمةيية: "وميين قييون إب املةيي  ينتلييع مه ييموع ال ييا ب ويييراا لقييل ذليي  ا يي  اقييف، ثب النيييب  

اوملةيي  مهعيي     -احليي يث-صيقل هللا لقةيية وسييق  قييون: "إذا مييو  امهيين  وم ان طييع لمقيية إ. ميين ثييال   
 (.24/317قل مسوع و. اأن". )جمموع اللتووص: املو  . يوو  ل

 (.  300-8/299احلووو: ) (5)
أب ثييوا  ال ييااءة ي يي  إت املةيي     وح:ييل امل يينل يف طييا  م ييق  واثذرييور وانييو  قييون الىلييامهةين: "

واحمليي  الطيوو، وامهيين    رميذه  اثلمية الوالثيية، والتيورن  وليية مين اثصييحو  مينن  امهيين ال يال ،
ذلولا، وامهين أ  ل ياوب، ولقةية لمي  النيوس، وميو ر ن امل يقموب ح ينو انيو  أ  ال م، وصيوح  الي 

،  1/90(. وانظا:)طييا  صييحةا م ييق  لقنييووو:  111-4/110". )م ييين احملتييوو:  لنيي  هللا ح يين
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ال ييااءة إذا أهيي و إلةيية أبب ي ييون: القنيي  إين وهبيي  ثييوا  مييو قاأتيية للييالب ا وصيي  ثييوا  
.(1)ذليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  إلةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

 
 (.278اثذرور:  

مهوصييون ثوااييو لقمةيي     -وهييو مييذه  اثلميية الوالثيية-ويف ال ييااءة وايية  وقييون امهيين حجييا اهلةتميي : "
اةنب يي  نةتنييو لنيية .حتمييون أب هييذا    :قةيي   .هجيياو ق يي ن اييو ولييو مهعيي هو، والتييورن روييأوب ميين ألمتنييو

". )حتلية احملتيوو:  ال ون هو احلق يف نلأ اثما أو اةنوو ت قة ن لي:ال يتقيبأ مهعبيووة اوسي ة يف انية
7/73.) 

، حتلية  6/314   لنة يف: )النج  الوهيوو:  (. وانظا الن1/193قولة امهن ال ال  يف اتووية: ) (1)
 (.6/93، هنوية احملتوو: 4/111، م ين احملتوو: 7/75احملتوو: 
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 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق
 

 الصفحة األعالم الرقم 
 418 إبراهيم بن أمحد أبو إسحق املروزي 1
 450 إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو إسحاق احلريب 2
 552 إبراهيم بن علي الطربي أيب املكارم الروايين "صاحب العدة" 3
 72 "الشيخ أبو إسحق" إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحق الشريازي 4
 76 إبراهيم بن حممد بن إبراهيم أبو إسحق اإلسفراييين "األستاذ" 5
 258 أمحد بن أيب أمحد القاص أبو العباس الطربي "ابن القاص" 6
 251 حامد"أمحد بن أيب طاهر حممد بن أمحد أبو حامد اإلسفراييين "الشيخ أبو   7
 496 "القاضي أبو حامد" أمحد بن بشر بن عامر أبو حامد املروروذي 8
 292 أمحد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي "ابن سريج" 9

 506 أمحد بن حممد بن أمحد أبو احلسن العبادي "صاحب كتاب الرقم" 10
 483 أمحد بن حيىي بن زيد، أبو العباس الشيباين "ثعلب" 11
 392 إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل أبو إبراهيم، املزين "صاحب اإلمام الشافعي" 12
 288 حرملة بن حيىي بن عبد هللا أبو حفص التجييب املصري 13
 341 احلسن بن أمحد بن يزيد أبو سعيد اإلصطخري 14
 100 احلسن بن زايد أبو علي اللؤلؤي الكويف 15
 260 حيىي أبو علي البندنيجياحلسن بن عبيد هللا بن  16
 257 "الشيخ أبو علي"  احلسني بن شعيب بن حممد أبو علي املروزي السنجي 17
ان أبو علي البغدادي "ابن خريان" 18  544 احلسني بن صاحل بن َخرير
 452 احلسني بن علي بن احلسني أبو عبد هللا الطربي "صاحب العدة" 19
 105 علي املروزي "القاضي حسني"حسني بن حممد بن أمحد أبو  20
 422 احلسني بن حممد بن احلسن أبو عبد هللا الطربي "احلناطي" 21
 73 احلسني بن مسعود بن حممد أبو حممد البغوي 22
 447 داود بن علي بن خلف أبو سليمان األصبهاين "داود الظاهري" 23
 436 املراديالربيع بن سليمان بن عبد اجلبار أبو حممد   24
 118 زيد بن اثبت بن الضحاك أبو سعيد األنصاري 25
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 316 سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح الرازي 26
 245 طاهر بن عبد هللا بن طاهر القاضي أبو الطيب الطربي 27
 245 عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن زاز أبو الفرج السرخسي 28
 386 علي أبو القاسم املصري "ابن السكري"عبد الرمحن بن عبد العلي بن  29
 73 عبد الرمحن بن مأمون بن علي أبو سعد النيسابوري "املتويل" 30
 191 عبد الرمحن بن حممد بن فوران أبو القاسم الفوراين 31
 255 عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد أبو نصر البغدادي "ابن الصباغ" 32
 551 السالم أبو حممد السلمي "العز بن عبد السالم"عبد العزيز بن عبد   33
 247 عبد القاهر بن طاهر بن حممد األستاذ أبو منصور البغدادي 34
 74 عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي أبو القاسم الرافعي 35
 261 عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا أبو بكر املروزي "القفال الصغري" 36
 123 عباس بن عبد املطلب أبو العباس القرشيعبد هللا بن   37
 247 عبد هللا بن حممد بن هبة هللا أبو سعد التميمي "ابن أيب عصرون" 38
 473 "املأمون"  عبد هللا بن هارون الرشيد بن حممد املهدي أبو العباس 39
 253 عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن َحيُّويَه الشيخ أبو حممد اجلويين 40
 72 عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف أبو املعايل اجلويين "إمام احلرمني" 41
 260 عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد أبو احملاسن الروايين 42
 341 "ابن الصالح"  الشهرزوريعثمان بن عبد الرمحن بن عثمان أبو عمرو   43
 72 علي بن حممد بن حبيب أبو احلسن املاوردي 44
 446 حممد بن علي أبو احلسن الطربي "الكيا اهلراسي" علي بن  45
 89 عيسى بن أابن بن صدقة أبو موسى احلنفي 46
 528 "صاحب التقريب" القاسم بن حممد بن علي أبو احلسن الشاشي 47
 395 حممد بن أمحد أبو عبد هللا املروزي "اخلضري"  48
 527 "صاحب اإلشراف"حممد بن أمحد بن أيب يوسف أبو سعد اهلروي   49
 268 حممد بن أمحد بن عبد هللا أبو زيد املروزي 50
 262 حممد بن أمحد بن حممد أبو بكر الكناين "ابن احلداد" 51
 251 حممد بن أمحد بن حممد اهلروي القاضي أبو عاصم العبادي 52
 298 الشافعي"حممد بن إدريس بن العباس أبو عبد هللا الشافعي "اإلمام   53
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 75 حممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد هللا الشيباين "صاحب أيب حنيفة" 54
 367 حممد بن بكر بن حممد أبو بكر الطوسي 55
 335 حممد بن داود بن حممد أبو بكر الداودي "الصيدالين" 56
 324 حممد بن عبد هللا بن احلسن أبو احلسني البصري "ابن اللبان الفرضي" 57
 463 حممد بن عبد الوهاب بن عبد الرمحن أبو علي الثقفي 58
 200 حممد بن حممد بن حممد بن أمحد أبو حامد الغزايل 59
 375 حممد بن نصر بن احلجاج أبو عبد هللا املروزي 60
 474 "املعتصم ابهلل"  بن هارون الرشيد بن حممد املهدي أبو إسحقحممد   61
 89 سليمان اجلوزجاين احلنفيموسى بن سليمان أبو   62
 76 النعمان بن اثبت بن زوطى اإلمام أبو حنيفة 63
 72 حيىي بن شرف بن مري أبو زكراي حمي الدين النووي 64
 74 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب القاضي أبو يوسف "صاحب أيب حنيفة" 65
 72 يوسف بن أمحد بن كج أبو القاسم الدينوري 66
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 الغريبة المفسرة األلفاظ فهرس

 الصفحة الكلمة م
 495 إجارة العني  1
 495 اإلجارة يف الذمة  2
 487 األمحاء  3
 486 اأَلختان   4
 196 اختصار احلساب   5
 296 الختصاصا  6
 336 األخوين  7
 355 األرش  8
 424 أروية  9

 308 األزالم  10
 556 االستبداد  11
 396 االسترباء  12
 552 استنبط عينا    13
 357 االستيالد  14
 429 أعجف  15
 342 اغتالم البحر  16
 541 ةز أقف  17
 124 األكدرية  18
 505 االلتقاط  19
 127 أم األرامل  20
 128 أم الفروخ  21
 249 أم الولد  22
 448 اإلمامية  23
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 الصفحة الكلمة م
 427 أينق  24
 426 الُبخايت  25
 430 الرباذين  26
ْسام  27  337 الربر
 299 بُزاة/ابزي   28
 418 البندق   29
 250 البريعة  30
 247 التدبري  31
 131 تصحيح احلساب  32
 336 الثلث  33
 331 اجلذام  34
 136 جزء الورفق  35
 418 اجلالهق  36
 247 حاىب  37
 417 احلسبان  38
 473 وناحلسني  39
 473 احلسينيون  40
 313 احلكومة  41
 335 احلمى  42
 342 احلنق  43
 297 اخلمرة احملرتمة  44
 171 اخلناثى  45
 310 الدانق  46
 336 الد رق    47
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 الصفحة الكلمة م
 351 الدور  48
 402 الدور احلكمي   49
 128 الدينارية   50
 333 ذات اجلنب  51
 333 ذات اخلاصرة  52
 70 ذوو األرحام   53
 254 الرابط  54
 336 الرربع  55
 333 الرعاف  56
 70 الرد  57
 316 الرضاض  58
 333 الزحري  59
 444 الزُّقاق  60
 435 الَزمرن  61
 421 السخلة  62
 296 السرجني  63
ل  64  334 الس ر
 296 السماد  65
 308 الشاهني  66
 126 الشرحيية  67
 439 الشقص  68
 254 الشمامسة  69
 149 الصماء  70
 138 الضرب  71
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 الصفحة الكلمة م
 315 طبل الباز   72
 315 طبل احلجيج  73
 315 طبل احلرب   74
 315 طبل العطارين  75
 489 الُعرتة  76
 426 العرراب  77
 109 العصبة  78
 530 العضب  79
 489 الَعقرب  80
 464 العلويون  81
 493 الُعمرى  82
 421 العناق  83
 106 العول  84
 225 العويص  85
 336 الغرب    86
 125 الغراء  87
 334 الفاجل  88
 426 الفصيل  89
 473 القبيل  90
 198 قسمة الرتكات   91
 414 القسي  92
 249 القن  93
 269 القنطرة  94
 491 وعنُ القُ   95
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 الصفحة الكلمة م
 418 قوس القطن  96
 332 القولنج  97
 123 املباهلة  98
 246 املربسم  99
 260 املبعض  100
 131 املتباينان   101
 388 املتحجر  102
 131 املتداخالن   103
 131 املتماثالن   104
 131 املتوافقان  105
 302 جمتنا    106
 417 اجملمع  107
 350 احملاابة   108
 443 احمَللَّة  109
 109 خمارج الفروض  110
 119 خمتصرة زيد  111
 332 املرة الصفراء  112
 330 مرض املوت   113
 125 املروانية   114
 417 املزمار  115
 448 املشبهة   116
 345 املشيمة   117
 414 املضراب  118
 546 املعادة  119
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 الصفحة الكلمة م
 225 املعااية   120
 459 املعرت  121
 246 املعتوه  122
 249 كاتبامل  123
 438 املكدود  124
 246 املكلف  125
 414 املالوي   126
 496 املرن/املنا   127
 485 املناسبون   128
 178 املناسخات   129
 129 املنربية   130
 445 املنجمون   131
 263 املهاأية   132
 489 املوايل  133
 414 النبال  134
 418 الندف  135
 417 النشاب  136
 223 النهىب  137
 346 ََنَسَ   138
 464 اهلامشيون   139
 307 اهلراش  140
 284 الوارث احلائز  141
 414 الوتر  142
 336 الوررد  143
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 الصفحة الكلمة م
 243 الوصااي   144
 154 الورفق املقيد  145
 251 يستصبح به/االستصباح  146
 367 يستنض  147
 451 يقري/قري الضيف  148
 422 اإلنزاء ينزي/  149

 

 
 فهرس األماكن والبلدان

 الصفحة البلد الرقم
 458 البصرة -1
 429 العراق -2
 428 مصر -3
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 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب 

 
 الكتاب  الرقم

 اإلشراف على غوامض احلكومات، أليب سعد حممد بن أمحد اهلروي  -1
 األم، لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي -2
 اإلمالء، لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي -3
 سعد عبد الرمحن بن حممد املأمون املتويلتتمة اإلابنة، أليب  -4
 التعليقة، للشيخ أيب حممد اجلويين "والد إمام احلرمني" -5
 التقريب، أليب احلسن القاسم بن حممد الشاشي "ابن القفال الكبري" -6
 التنبيه يف الفقه الشافعي، للشيخ أيب إسحق الشريازي -7
 الوجيز(، أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعيالشرح الكبري )فتح العزيز بشرح  -8
 العدة، أليب عبد هللا احلسني بن علي الطربي -9

 العدة، أليب املكارم الروايين "ابن أخت صاحب البحر" -10
 فتاوى ابن الصالح، أليب عمرو عثمان بن عبد الرمحن "ابن الصالح" -11
 حلسني بن مسعود البغويفتاوى البغوي، حمليي السنة أيب حممد ا -12
 فتاوى القفال، أليب بكر عبد هللا بن أمحد القفال املروزي -13
 احملرر يف فقه اإلمام الشافعي، أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي -14
 خمتصر حرملة، حلرملة بن حيىي التجييب -15
 الغزايلالوسيط يف املذهب، أليب حامد حممد بن حممد  -16
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 فهرس املصادر واملراجع
أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الفوراين، )ت: اإلابنة عن أحكام فروع الداينة،    -1

ه، 566(، اتريخ النسخ:  996ه(، خمطوط يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة برقم )461
القاهرة، دار الكتب املصرية، برقم  )من أول الكتاب إىل ابب يف قسم الصدقات(، مصدره:  

(22958.) 
د. عبد الكرمي خليفة : حتقيق، َسَلمة بن ُمْسِلم الَعْوتيب الُصحاري، اإلابنة يف اللغة العربية  -2

د. جاسر أبو  -د. حممد حسن عواد  -د. صالح جرار  -د. نصرت عبد الرمحن  -
األوىل، ، الطبعة: سلطنة عمان  -مسقط  -وزارة الرتاث القومي والثقافة ، ط: صفية

 .م1999-هـ 1420
)ت:  ،، أمحد بن أيب بكر بن ُُسَيط العلوي احلضرمياالبتهاج يف بيان اصطالح املنهاج  -3

 م.1961 -ه1380 الطبعة: الثانية،  مطبعة جلنة البيان العريب،ط:   هـ(،  1343
 جمموعة من الباحثنياعتىن به آاثر الشيخ العالمة عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين،    -4

وفق املنهج املعتمد من الشيخ بكر أبو زيد، ط: دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة: 
 ه.1434األوىل، 

أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، اجلنائز، أحكام   -5
هـ 1406الطبعة: الرابعة، ، ط: املكتب اإلسالمي ،هـ(1420)ت:  ،األشقودري األلباين

 .م1986 -
 امللقب البغدادي، صدقة الضيب بن حيان  بن خلف بن حممد بكرو أبأخبار القضاة،   -6

 -: املكتبة التجارية الكربى، طعبد العزيز مصطفى املراغي  ، حتقيق:ه(306:  ت"وكيع" )بـ
 .م1947  -هـ1366الطبعة: األوىل،  ،  مصر

عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو  ،االختيار لتعليل املختار  -7
مطبعة احلليب ، ط:  عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة  ،ه(683:  ت)  ،الفضل احلنفي

 - ه1356اتريخ النشر:  ،بريوت، وغريها( -القاهرة )وصورهتا دار الكتب العلمية  -
 .م1937

حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار املستحبة "األذكار النووية   -8
حتقيق:  (،ه676حيىي بن شرف النووي )ت:  بو زكراي حميي الدين، أ"والنهاريف الليل 

 -ه1410الطبعة: الثانية،، بريوت –ط: دار ابن كثري، دمشق ، حميي الدين مستو
 .م1990
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: عين به ،ه(676)ت:  ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النوويالنووية، األربعون   -9
املنهاج للنشر والتوزيع، ط: دار ، قصي حممد نورس احلالق، أنور بن أيب بكر الشيخي

 .م2009 -هـ 1430الطبعة: األوىل،  ،  بريوت  –لبنان  
حممد بن حممد بن أمحد الغزال الدمشقّي، بدر الدين، إرشاد الفارض إىل كشف الغوامض،    -10

ه(، حتقيق جمدي حممد سرور ابسلوم، ط: مكتبة دار 912)ت:  الشهري بسبط املارديين
 م.2000 -ه1421الطبعة: األوىل:   مؤسسة الراين. -االستقامة

حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا األصول، حتقيق احلق من علم  إرشاد الفحول إىل  -11
ط: ،  كفر بطنا  -هـ( حتقيق: الشيخ أمحد عزو عناية، دمشق  1250الشوكاين اليمين )ت:  

 .م1999  -هـ1419  ،الطبعة: األوىل،  دار الكتاب العريب
)ت:  ،حممد انصر الدين األلباين ،ختريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل يف   -12

 ،الطبعة: الثانية، بريوت –ط: املكتب اإلسالمي، إشراف: زهري الشاويش ،ه(1420
 .م1985 -ه 1405

حتقيق:  ،ه(538الزخمشري )ت:  حممود بن عمرو بن أمحد أبو القاسم ،أساس البالغة  -13
الطبعة: األوىل، ، لبنان  –ط: دار الكتب العلمية، بريوت ، حممد ابسل عيون السود

 .م1998 -ه 1419
 دار الشؤون الثقافية، ط:  هـ(6كاتب مراكشي )تويف: ق  ،  االستبصار يف عجائب األمصار  -14

 م.1986، اتريخ النشر: بغداد-
هللا بن حممد بن عبد الرب بن أبو عمر يوسف بن عبد  ،االستيعاب يف معرفة األصحاب  -15

، : دار اجليل، بريوت، ط: علي حممد البجاويحتقيقه(  463:  تعاصم النمري القرطيب )
 .م1992  -هـ 1412الطبعة: األوىل، 

أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد  ،يف معرفة الصحابة الغابة أسد  -16
 -: دار الفكرطه(  630:  تالدين ابن األثري )الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز  

 .م1989-ه  1409، بريوت
زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري، زين الدين أبو ،  أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  -17

بدون طبعة وبدون ، الطبعة: : دار الكتاب اإلسالميط ،ه(926: ت) ،حيىي السنيكي
 .اتريخ

ط:   ،ه(911)ت:    ،جالل الدين السيوطياألشباه والنظائر، عبد الرمحن بن أيب بكر،    -18
 .م1990 -هـ 1411الطبعة: األوىل،  ،  دار الكتب العلمية
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أبو سعد حممد بن أمحد اهلروي، حتقيق: د. أمحد بن اإلشراف على غوامض احلكومات،    -19
البحث العلمي، الطبعة: الثانية، عمادة  -صاحل الصواب الرفاعي، ط: اجلامعة اإلسالمية

  م.2010ه/1431
الدكتور   :حتقيق ،ه(  189)ت:    ،أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين  األصل،  -20

 .م2012  -هـ  1433الطبعة: األوىل،  ،  لبنان   –ط: دار ابن حزم، بريوت  ،  حممَّد بوينوكالن
تح املعني بشرح قرة العني إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )حاشية على ف  -21

 ،أبو بكر )املشهور ابلبكري( عثمان بن حممد شطا الدمياطي الشافعي ،(مبهمات الدين 
 -هـ 1418الطبعة: األوىل، ، ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع  ،ه(1310)ت: 

 .م1997
: ت) ،الدمشقيخري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي األعالم،   -22

 .م2002  ،اخلامسة عشر، الطبعة:  دار العلم للماليني، ط:  هـ(1396
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي اإلعالم بفوائد عمدة األحكام،   -23

، : عبد العزيز بن أمحد بن حممد املشيقح، حتقيقهـ(804:  ت)  املعروف اببن امللقن،  املصري
 -ه 1417الطبعة: األوىل، ، والتوزيع، اململكة العربية السعوديةدار العاصمة للنشر ط: 

 .م1997
، هـ(764: ت) ،صالح الدين خليل بن أيبك الصفديصر، أعيان العصر وأعوان الن  -24

الدكتور علي أبو زيد، الدكتور نبيل أبو عشمة، الدكتور حممد موعد، الدكتور حممود   حتقيق:
: سوراي، الطبعة  –  دمشق  الفكر،  دار  لبنان،  -  بريوت  املعاصر،  الفكر  دار:  ، طسامل حممد 

 م.1998  -ه  1418 األوىل،
الدين أبو العباس أمحد بن عبد تقي    حيم،اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجل  -25

عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي احلليم بن 
ط: دار عامل الكتب، بريوت، ،  حتقيق: انصر عبد الكرمي العقل  ،ه(728)ت:    ،الدمشقي

 .م1999  -هـ  1419الطبعة: السابعة، ،  لبنان 
د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب الشافعي أبو عبد هللا حمم،  األم  -26

الطبعة: ، بريوت –ط: دار املعرفة  ،ه(204)ت:  ،بن عبد مناف املطليب القرشي املكي
 .م1990- ه1410النشر: ، اتريخ  بدون طبعة

التميمي، شرف الدين، املعروف اببن أيب   عبد هللا بن حممد بن هبة هللاأبو سعد    اإلنتصار،  -27
)من بداية كتاب القراض إىل هناية كتاب النكاح(، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة   عصرون،
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ه، حتقيق الطالب: سامل 1435العاملية العالية الدكتوراة يف الفقه، اجلامعة اإلسالمية، 
 صويلح فاحل اجلهلة املطريي. 

أبو الفضل حممد بن طاهر بن والضبط، يف النقط  ةماثل األنساب املتفقة يف اخلط املت  -28
حتقيق: دي  ،ه(507)ت:  ،علي بن أمحد املقدسي الشيباين، املعروف اببن القيسراين

 .م1865  -هـ  1282اتريخ النشر:  بريل،    ،: ليدن، طيونج
أبو سعد املروزي، )ت:  عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعايناألنساب،   -29

ط: جملس دائرة املعارف ، حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين وغريه ،هـ(562
 م.1962  -هـ1382الطبعة: األوىل، ،  العثمانية، حيدر آابد

 العليمي الرمحن عبد  بن حممد بن الرمحن عبد واخلليل،  القدس بتاريخ اجلليل األنس  -30
: نباتة، ط  اجمليد   عبد  يونس  عدانن :  حتقيق،  (هـ928:  ت)  الدين،  جمري  اليمن،  أبو  احلنبلي،

   .عمان   -دنديس  مكتبة
عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،    -31

 . الطبعة: الثانية،  ط: دار إحياء الرتاث العريب  ،ه(885)ت:    ،الدمشقي الصاحلي احلنبلي
قاسم بن عبد هللا بن أمري علي ،  األلفاظ املتداولة بني الفقهاءالفقهاء يف تعريفات  أنيس    -32

، : دار الكتب العلمية، ط: حيىي حسن مرادحتقيق  ،ه(978:  ت)  ،القونوي الرومي احلنفي
 .هـ1424-م2004الطبعة:  

أبو عبد هللا، حممد بن إبراهيم بن سعد هللا  ،إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل  -33
حتقيق: وهيب سليمان  ،ه(733الكناين احلموي الشافعي، بدر الدين )ت: بن مجاعة 

 -هـ 1410الطبعة: األوىل، ، مصر -ط: دار السالم للطباعة والنشر، غاوجي األلباين
 .م1990

ت: ) ،أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر املازري، إيضاح احملصول من برهان األصول  -34
  .الطبعة: األوىل،  ط: دار الغرب اإلسالمي،  حتقيق: د. عمار الطاليب  ،هـ(536

حممد صبحي بن الشرعية، اإليضاحات العصرية للمقاييس واملكاييل واألوزان والنقود   -35
 -ه1428حسن حالق، ط: مكتبة اجليل اجلديد/ اليمن_ صنعاء، الطبعة: األوىل 

 م.2007
الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم زين ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق   -36

ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري   ،ه(970:  ت)  ،املصري
: دار ، طوابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين ،هـ( 1138)ت بعد  ،احلنفي القادري
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  .بدون اتريخ  -الطبعة: الثانية،  الكتاب اإلسالمي
 ،أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي  ،يف أصول الفقهالبحر احمليط    -37

 .م1994 -هـ 1414الطبعة: األوىل، ،  ط: دار الكتيب  ،هـ(794)ت:  
 الروايين، أبو احملاسن عبد الواحد بن إُساعيل ،الشافعيحبر املذهب يف فروع املذهب   -38

الطبعة: األوىل، ، الكتب العلمية: دار ، ط: طارق فتحي السيد حتقيق ،ه( 502 :)ت
 .م2009

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب   بداية اجملتهد وهناية املقتصد،  -39
القاهرة، اتريخ النشر:  –ه(، ط: دار احلديث 595: تالشهري اببن رشد احلفيد )

 م.2004-ه1425
ل حممد بن أيب بكر األسدي الشافعي بدر الدين أبو الفض  ،بداية احملتاج يف شرح املنهاج  -40

ه(، حتقيق: أنور بن ايب بكر الشيخ الداغسيت، 874املعروف اببن قاضي شهبة، )ت: 
 .2011-1434ط: دار املنهاج، الطبعة االوىل 

)ت:   ،أبو الفداء إُساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي  اية،البداية والنه  -41
ط: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،(ه774

  .م1997 -هـ 1418الطبعة: األوىل،  ،  واإلعالن 
هللا الشوكاين حممد بن علي بن حممد بن عبد  البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع،    -42

 .الكتاب اإلسالمي _ القاهرة: دار  ، طهـ(1250:  ت)،  اليمين
امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، عبد  ،الربهان يف أصول الفقه  -43

، حتقيق: صالح بن حممد بن عويضة ،ه(478)ت:  ،ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني
 .م1997 -هـ 1418 ،الطبعة: األوىل،  لبنان   –بريوت  ط: دار الكتب العلمية  

ه(، من بداية  505الطوسي، )ت:    حممد بن حممد الغزايل  أبو حامد   البسيط يف املذهب،  -44
كتاب الشفعة إىل هناية كتاب قسم الصدقات(، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية 

ه، حتقيق 1428-ه1427العالية الدكتوراة يف الفقه، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، 
 الطالب: حامد بن مسفر بن أمحد الغامدي.

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي ،   والنحاةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني  -45
  .لبنان/صيدا  -: املكتبة العصرية، ط: حممد أبو الفضل إبراهيم، حتقيقهـ(911:  ت)

رضي الدين أبو الربكات حممد ،  هبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعني  -46
أبو حيىي عبد هللا ، حتقيق: هـ( 864: ت) ،الشافعيبن أمحد بن عبد هللا الغزي العامري 
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، الطبعة: األوىل، لبنان  –دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، ط: الكندري
 م.2000 -ه1421

أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين ، يف مذهب اإلمام الشافعيالبيان   -47
الطبعة: ، جدة –: دار املنهاج ، طقاسم حممد النوري: ، حتقيقه(558: ت) ،الشافعي
 .م2000 -هـ1421األوىل، 

 أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن ُقطُلوبغا السودوينيف طبقات احلنفية،    اتج الرتاجم  -48
، دمشق  –: دار القلم  ، ط: حممد خري رمضان يوسفحتقيق  ،ه(879:  تاجلمايل احلنفي )
 .م1992-ه1413الطبعة: األوىل، 

حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض،  ،اتج العروس من جواهر القاموس  -49
 .ط: دار اهلداية،  هـ( حتقيق: جمموعة من احملققني1205امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )ت:  

مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن  ،اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم  -50
: دار ، ط: الدكتور بشار عّواد معروفحتقيق ،هـ(748: تعثمان بن قَاْْياز الذهيب )

 .م2003الطبعة: األوىل، ،  الغرب اإلسالمي
حتقيق:  ،ه(911)ت:  :الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي عبداخللفاء، اتريخ   -51

 .م2004-ه1425الطبعة: األوىل: ،  ط: مكتبة نزار مصطفى الباز،  محدي الدمرداش
أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  ،اتريخ بغداد وذيوله  -52

 –: دار الكتب العلمية ، طهـ( حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا463: ت) ،البغدادي
   ـ.ه1417األوىل، الطبعة:  ،  بريوت

)ت:  ،أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكرق، اتريخ دمش  -53
 ، اتريخط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  حتقيق: عمرو بن غرامة العمروي  ،هـ(571

 .م1995 -هـ 1415النشر:  
54-   ِِّ ْلبِّ عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر ،  تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِِّ

احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن   ،(ه743: ت)  ،الدين الزيلعي احلنفي
 –: املطبعة الكربى األمريية ط ،ه(1021: ت) ،يونس بن إُساعيل بن يونس الشليب

الطبعة: ، مث صورهتا دار الكتاب اإلسالمي .هـ1313الطبعة: األوىل، ، القاهرة -بوالق
 الثانية. 

 ،أبو سعد عبد الرمحن بن حممد املأمون املتويل الشافعي، تتمة اإلابنة عن فروع الداينة  -55
رسالة علمية مقدمة لنيل   (،من أول كتاب الوصااي إىل هناية كتاب الوديعةه(، )478)ت:  
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الطالب: حتقيق  جامعة أم القرى،  ه،  1428  الدكتوراه يف الفقه وأصوله  العاملية العالية  درجة
 .أْين بن سامل بن صاحل احلريب

: حتقيق ،ه(676: ت) ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي، حترير ألفاظ التنبيه  -56
  ه.1408الطبعة: األوىل،  ،  دمشق  –: دار القلم  ، طعبد الغين الدقر

سليمان بن حممد ، "البجريمي على اخلطيبحاشية "حتفة احلبيب على شرح اخلطيب   -57
اتريخ النشر: ، ط: دار الفكر ،ه(1221)ت:  ،بن عمر الُبَجرْيَِمّي املصري الشافعي

  .م1995 -هـ 1415
إبراهيم بن حممد بن أمحد الباجوري الشافعي، ، التحفة اخلريية على الفوائد الشنشورية  -58

 ه.1355(، مطبعة مصطفى احلليب وأوالده مبصر، اتريخ النشر:  1277)ت:
روجعت ، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي ،احملتاج يف شرح املنهاج حتفة  -59

 ،: املكتبة التجارية الكربى مبصر، طوصححت: على عدة نسخ مبعرفة جلنة من العلماء
بريوت، بدون  -)مث صورهتا دار إحياء الرتاث العريب  .م1983 -ه 1357عام النشر: 

 طبعة وبدون اتريخ(
صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، ط: مكتبة املباحث الفرضية،    التحقيقات املرضية يف  -60

  م.1986-ه1407املعارف، الطبعة: الثالثة، 
سراج الدين ، التدريب يف الفقه الشافعي املسمى بـ »تدريب املبتدي وهتذيب املنتهي«  -61

ومعه »تتمة التدريب« لعلم الدين صاحل ابن  ،  أيب حفص عمر بن رسالن البلقيين الشافعي
: دار القبلتني، ، طأبو يعقوب نشأت بن كمال املصري  ، حتقيق:الشيخ سراج الدين البلقيين

 .م2012 -هـ 1433الطبعة: األوىل،  ،  اململكة العربية السعودية  -الرايض 
: ت)  ،از الذهيبمشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْيْ ،  تذكرة احلفاظ  -62

 .م1998 -هـ1419الطبعة: األوىل، ،  لبنان-: دار الكتب العلمية بريوتط  ،ه(748
ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد  ،التذكرة يف الفقه الشافعي  -63

: دار ، طحتقيق: حممد حسن حممد حسن إُساعيل ،هـ(804: ت) ،الشافعي املصري
 .م2006 -هـ 1427الطبعة: األوىل، ،  لبنان  –بريوت  الكتب العلمية،  

مؤلف األمايل: حيىي )املرشد ابهلل( بن احلسني )املوفق( ،  ترتيب األمايل اخلميسية للشجري  -64
رتبها: القاضي حميي الدين   ،ه(  499)ت    ،بن إُساعيل بن زيد احلسين الشجري اجلرجاين

حتقيق: حممد حسن حممد حسن  ،ه(610)ت:  ،حممد بن أمحد القرشي العبشمي
 .م2001  -ه  1422الطبعة: األوىل،  ،  لبنان   –ط: دار الكتب العلمية، بريوت  ،  إُساعيل
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: تأبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب ) ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك  -65
الطبعة: ، احملمدية، املغرب -: مطبعة فضالة حتقيق: جمموعة من طلبة العلم، ط، ه(544
 .األوىل

ضبطه وصححه   ،ه(816:  تعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )،  التعريفات  -66
لطبعة: األوىل ، البنان -: دار الكتب العلمية بريوت ، ططمجاعة من العلماء إبشراف 

 .م1983-هـ 1403
أمحد بن رجب طيبغا املعروف اببن اجملدي، التعليق على نظم الآللئ يف علم الفرائض،   -67

ه(، حتقيق: د. أمحد بن حممد الرفاعي، ط: مطابع اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 850)ت: 
 م.2008ه/1429املنورة، الطبعة: األوىل، 

الطربي، )ت:  أبو الطيب طاهر بن عبد هللا بن طاهر التعليقة الكربى يف الفروع،  -68
ه(، )من بداية كتاب الوصااي إىل هناية كتاب خمتصر قسم الصدقات(، رسالة علمية 450

ه/ 1423مقدمة لنيل درجة العاملية املاجستري يف الفقه، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  
 .م. حتقيق الطالب: دايرا سياك2003

زين الدين عبد الرمحن بن  ،"قواعد ابن رجببـ"تقرير القواعد وحترير الفوائد املشهور   -69
، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان   ،ه(  795)ت:    ،أمحد بن رجب احلنبلي

  .ه1419الطبعة: األوىل،  ،  ط: دار ابن عفان للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية
أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد الكبري، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي   -70

حتقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن  ،هـ(852بن أمحد بن حجر العسقالين )ت: 
  .م1995هـ/1416الطبعة: األوىل، ،  مصر –ط: مؤسسة قرطبة  ،  قطب

ه(، 476اخلربي الفرضي، )ت:  أبو حكيم عبد هللا بن إبراهيم  التلخيص يف علم الفرائض،    -71
 -ه1416حتقيق: انصر بن فخري الفريدي، ط: مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة: األوىل، 

  م.1995
ه(، 335العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي املعروف اببن القاص، )ت:  أبوخيص، التل   -72

 الباز.حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود/ علي حممد معوض، ط: مكتبة نزار مصطفى  
: ت) ،بن علي بن يوسف الشريازيأبو اسحاق إبراهيم ، يف الفقه الشافعي هالتنبي  -73

 م.1983 -ه1403بريوت، الطبعة: األوىل،    -عامل الكتبط:   ،ه(476
 ،هـ(676: تأبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )، األمساء واللغاتهتذيب   -74

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة 
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  .لبنان   -: دار الكتب العلمية، بريوت  ، طاملنريية
: ، حتقيقه(370: ت) ،حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور، هتذيب اللغة  -75

 .م2001الطبعة: األوىل، ، بريوت  –: دار إحياء الرتاث العريب  ، طحممد عوض مرعب
حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن ،  يف فقه اإلمام الشافعي  التهذيب  -76

: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد حتقيق ،ه( 516: ت) ،الفراء البغوي الشافعي
 . م1997 -هـ 1418الطبعة: األوىل،  ،  : دار الكتب العلمية، طمعوض

، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني التوقيف على مهمات التعاريف  -77
 -ط: عامل الكتب  ،ه(1031)ت:    ،بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري

 .م1990-هـ1410الطبعة: األوىل، ،  قاهرةال
وسلم وسننه وأايمه اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه    -78

حتقيق: حممد زهري ، هللا حممد بن إُساعيل البخاري اجلعفي أبو عبد ،= صحيح البخاري
 .هـ1422الطبعة: األوىل،   ،ط: دار طوق النجاة،  بن انصر الناصر

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم  ،جامع بيان العلم وفضله  -79
ط: دار ابن اجلوزي، اململكة ،  حتقيق: أيب األشبال الزهريي  ،ه(463)ت:    ،النمري القرطيب

 .م1994  -هـ 1414الطبعة: األوىل، ،  العربية السعودية
حققه:  ،ه(276)ت:  ،ينسب أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،اجلراثيم  -80

 دمشق.ط: وزارة الثقافة،  ،  حممد جاسم احلميدي
حتقيق: رمزي  ،ه(321)ت:  ،أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي ،مجهرة اللغة  -81

 .م1987الطبعة: األوىل، ،  بريوت  –ط: دار العلم للماليني  ،  منري بعلبكي
أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبِيِدّي ،  ة على خمتصر القدورياجلوهرة النري   -82

 .هـ1322الطبعة: األوىل،  ،  املطبعة اخلريية:  ط  ،هـ(800: ت)  ،اليمين احلنفي
حتقيق: إبراهيم   ،ه(206)ت:  ،أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباين ابلوالء ،اجليم  -83

 -ه1394عام النشر: ، ط: اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، القاهرة، األبياري
 .م1974

)ت:   أمحد سالمة القليويب،  على شرح احمللي على منهاج الطالبني  حاشيتا قليويب وعمرية  -84
الطبعة: بدون . بريوت –ط: دار الفكر ه(، 957) وأمحد الربلسي عمرية ه(،1069
 .م1995 -هـ1415طبعة، 

أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن  ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  -85
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: الشيخ علي حممد حتقيق ،ه(450: تابملاوردي )حبيب البصري البغدادي، الشهري 
، لبنان  –: دار الكتب العلمية، بريوت ، طالشيخ عادل أمحد عبد املوجود -معوض 

 .م1999-هـ 1419الطبعة: األوىل، 
حتقيق: هيثم خليفة  ،ه(313)ت:  ،أبو بكر، حممد بن زكراي الرازياحلاوي يف الطب،   -86

 -هـ1422الطبعة: األوىل، ، لبنان/ بريوت -العريب ط: دار احياء الرتاث ، طعيمي
 .م2002

السيوطي،   الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبدحسن احملاضرة يف اتريخ مصر والقاهرة،    -87
 عيسى - العربية الكتب إحياء ، ط: دارحممد أبو الفضل إبراهيم، حتقيق: (هـ911: ت)

 .م1967 -ه  1387األوىل الطبعة:  مصر،   –  وشركاه  احلليب  البايب
أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن ألصفياء، حلية األولياء وطبقات ا  -88

اتريخ جبوار حمافظة مصر،  -ط: السعادة  ،ه(430موسى بن مهران األصبهاين )ت: 
 .م1974 -هـ 1394النشر:  

حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر، أبو بكر الفقهاء، حلية العلماء يف معرفة مذاهب   -89
 ،ه(507)ت:  ،الشاشي القفال الفارقّي، امللقب فخر اإلسالم، املستظهري الشافعي

، عمان   -دار األرقم  /بريوت  -ط: مؤسسة الرسالة،  حتقيق: د. ايسني أمحد إبراهيم درادكة
 .م1980الطبعة: األوىل، 

ه( 395)ت:  ،أبو احلسنيأمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي،  ،حلية الفقهاء  -90
الطبعة: ، بريوت –ط: الشركة املتحدة للتوزيع ، حتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي

 .م1983  -هـ  1403، األوىل
أبو احملاسن فخر اإلسالم عبد الواحد بن إُساعيل بن أمحد  واختيار املوقن،حلية املؤمن   -91

ه(، )من أول كتاب الوقف إىل هناية كتاب النفقات( رسالة علمية 502وايين، )ت: الر 
 حتقيقم،  2007ه/1428مقدمة لنيل درجة العاملية املاجستري يف الفقه، جامعة أم القرى،  

 الطالب: عايد بن حممد سعيد عايد اليويب.
هبادر الزركشي الشافعي )ت: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن ، خبااي الزوااي  -92

 –ط: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، حتقيق: عبد القادر عبد هللا العاين ،هـ(794
 ه.1402الطبعة: األوىل، ،  الكويت

، حتقيق: راشد بن عبد هللا عبد هللا بن حممد الشنشوري ،الدرة املضية يف شرح الفارضية  -93
 م.2013-ه1434دار الصميعي للنشر والتوزيع، اتريخ النشر: ط:  السبيعي،  
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 ي،الّشهري اببن القاض  يأبو العّباس أمحد بن حمّمد املكناس  ، أمساء الرجال  درة احلجال يف  -94
املكتبة   /القاهرة  -دار الرتاث، ط:  أبو النور  يالدكتور حممد األمحد ه(، ت:  1025ت:  )

 .م1971- هـ1391الطبعة: األوىل،  ،  تونس  -العتيقة
 بن أمحد  بن حممد  بن علي بن أمحد  الفضل أبو، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة  -95

جملس دائرة املعارف ، ط:  حممد عبد املعيد ضان ، حتقيق:  (هـ852:  ت)  العسقالين،  حجر
 .م1972هـ/ 1392الثانية، الطبعة:  ،  صيدر اابد/ اهلند   -العثمانية

القاضي عبد النيب بن عبد الرسول   ،"جامع العلوم يف اصطالحات الفنون"دستور العلماء    -96
ط: دار ، عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص ،ه(12)ت: ق  ،األمحد نكري

 .م2000  -هـ  1421الطبعة: األوىل،  ،  لبنان / بريوت  -الكتب العلمية  
العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف أبو  الذخرية،    -97

 -هـ(، حممد حجي، سعيد أعراب، حممد بو خبزة، ط: دار الغرب اإلسالمي684: ت)
 .م1994بريوت، الطبعة: األوىل، 

حممد زينهم حممد  -حتقيق: أمحد عمر هاشم ،العباديذيل طبقات الفقهاء الشافعيني،   -98
  عزب، ط: مكتبة الثقافة الدينية.

النظم حملمد بن علي الرحيب )ت: الرحبية بشرح سبط املارديين وحاشية العالمة البقري،    -99
ه(، احلاشية 912ه(، الشرح حملمد بن حممد بن أمحد املعروف بسبط املارديين )ت:  577

دمشق، الطبعة: الثامنة،   -مصطفى ديب البغا، ط: دار القلمحملمد بن عمر البقري، حتقيق:  
 م.1998-ه1419

ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، رد احملتار على الدر املختار  -100
ه 1412الطبعة: الثانية، ، بريوت-: دار الفكرطه( 1252: ت) ،الدمشقي احلنفي

 .م1992 -
حممد بن  ،األموات واألحياء ابلدالئل من الكتاب والسنةالروح يف الكالم على أرواح    -101

ط: دار الكتب  ،ه(751)ت:  ،أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
 .بريوت  -العلمية

 ،ه(676:  تأبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )  ،روضة الطالبني وعمدة املفتني  -102
الطبعة: الثالثة، ، عمان  -دمشق -: املكتب اإلسالمي، بريوت، طحتقيق: زهري الشاويش

 .م1991هـ / 1412
 ،ريىمأبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عبد املنعم احل، الروض املعطار يف خرب األقطار  -103
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الثانية، ، ط: بريوت -مؤسسة انصر للثقافة ، ط: إحسان عباست: ، هـ(900: ت)
 م.1980

، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم زاد املعاد يف هدي خري العباد  -104
، مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت  -ط: مؤسسة الرسالة، بريوت    ،ه(751)ت:    ،اجلوزية

 .م1994هـ /1415  ،الطبعة: السابعة والعشرون 
األزهري اهلروي، )ت: أبو منصور حممد بن أمحد بن ي، الزاهر يف غريب ألفاظ الشافع  -105

 .ط: دار الطالئع ،  حتقيق: مسعد عبد احلميد السعدين  ،هـ(370
 ،حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباريالناس، الزاهر يف معاين كلمات   -106

الطبعة: ، بريوت –ط: مؤسسة الرسالة ، حتقيق: د. حامت صاحل الضامن ،ه(328)ت: 
 م.1992-هـ  1412األوىل، 

القاضي أبو عاصم العبادي  الزايدات على الفتاوى وزايدات الزايدات على الفتاوى،  -107
(، حتقيق: غالب بن شبيب املطريي، 458حممد بن أمحد بن حممد اهلروي الشافعي )ت:

 م.2016 -ه1437ط: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل 
 ،ه(1337)ت: بعد    ،الغمراويالعالمة حممد الزهري  الوهاج على منت املنهاج،  السراج    -108

 .بريوت  –ط: دار املعرفة للطباعة والنشر  
شهاب الدين أمحد بن لؤلؤ املعروف اببن النقيب، حتقيق: السراج على نكت املنهاج،   -109

 -ه1428أبو الفضل الدمياطي أمحد بن علي، ط: مكتبة الرشد انشرون، الطبعة: األوىل،  
 م. 2007

أبو عبد الرمحن حممد  ،وعة وأثرها السيئ يف األمةسلسلة األحاديث الضعيفة واملوض  -110
 ط:  ،ه(1420)ت:   ،انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين

 م.1992 -ه1412الطبعة: األوىل، ،  املمكلة العربية السعودية  -دار املعارف، الرايض 
، )مطبوع يف خامتة كتاب منهاج الطالبني(، سلم املتعلم احملتاج إىل معرفة رموز املنهاج  -111

ه(، ط: دار املنهاج، الطبعة: األوىل، 1390أمحد ميقري مشيلة األهدل، )ت: 
 م.2005ه=1426

حممد بن يوسف بن يعقوب، أبو عبد هللا، هباء ، يف طبقات العلماء وامللوكالسلوك   -112
 ،احلسني األكوع احلوايلحتقيق: حممد بن علي بن  ،ه(732: تدي اليمين )نالدين اجل

 م.1995،  الطبعة: الثانية، صنعاء  -: مكتبة اإلرشاد ط
حتقيق: سامل أمحد  ،ه(294)ت:    ،أبو عبد هللا حممد بن نصر بن احلجاج املروزي  ،السنة  -113
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 ه.1408الطبعة: األوىل، ،  بريوت  –ط: مؤسسة الكتب الثقافية  ،  السلفي
حتقيق:  ،ه(273حممد بن يزيد القزويين، )ت: ابن ماجة أبو عبد هللا  ،سنن ابن ماجه  -114

  .فيصل عيسى البايب احلليب  -ط: دار إحياء الكتب العربية  ،  حممد فؤاد عبد الباقي
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  ،سنن أيب داود  -115

ِجْستاين ط: املكتبة ، د حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلمي ،ه(275)ت:  ،األزدي السِّ
 .بريوت  /صيدا  -العصرية

، الرتمذيأبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك  ،سنن الرتمذي  -116
 عوض،وإبراهيم عطوة    -وحممد فؤاد عبد الباقي  -شاكرحتقيق: أمحد حممد    ،ه(279)ت:  

 -ه 1395الطبعة: الثانية، ، مصر –ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
 . م1975

)ت:   ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين النسائي ،السنن الكربى  -117
، بريوت –ط: مؤسسة الرسالة ، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب ،ه(303

  .م2001  -هـ 1421الطبعة: األوىل، 
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر ، الكربى السنن   -118

: دار الكتب العلمية، بريوت ، ط: حممد عبد القادر عطاحتقيق ،ه(458: ت) البيهقني
 .م  2003  -هـ    1424الطبعة: الثالثة،  ن،  لبنا  –

أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين اجلوزجاين )ت: ، سنن سعيد بن منصور  -119
الطبعة: األوىل، ، اهلند  –ط: الدار السلفية ، حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي ،هـ(227

 .م1982-هـ 1403
 ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز الذهيب، سري أعالم النبالء  -120

: مؤسسة ، طجمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط:  حتقيق  ،ه(748:  ت)
 .م1985 -ه1405الطبعة: الثالثة، ،  الرسالة

عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر بن  الشامل يف الفروع الشافعية،  -121
ه(. )من بداية كتاب القراض إىل هناية كتاب قسم 477أيب نصر بن الصباغ، )ت: 

رسالة مقدمة لنيل درجة العاملية العالية الدكتوراة يف الفقه، اجلامعة اإلسالمية الصدقات(. 
 ه. حتقيق الطالب: عمر بن سعيد املبطي.1432ابملدينة املنورة  

عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري  ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  -122
خرج أحاديثه: عبد القادر ،  حممود األرانؤوط:  حتقيق  ،ه(1089)ت:    ،احلنبلي، أبو الفالح
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 .م1986  -هـ 1406الطبعة: األوىل، ،  بريوت  –ط: دار ابن كثري، دمشق  ،  األرانؤوط
ه(، ط: مكتبة حممد 814السيد الشريف علي بن حممد اجلرجاين، )ت:  شرح السراجية،    -123

 صبيح وأوالده ابألزهر/ مطبعة االعتماد مبصر.
 ،السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعيحميي  ،  شرح السنة  -124

 -: املكتب اإلسالمي، طحممد زهري الشاويش  -حتقيق: شعيب األرنؤوط  ،ه(516:  ت)
 .م1983 -هـ 1403الطبعة: الثانية،  ،  دمشق، بريوت

العز صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي بن حممد ابن أيب  ،شرح العقيدة الطحاوية  -125
ط: وزارة الشؤون ،  حتقيق: أمحد شاكر  ،هـ(792احلنفي، األذرعي الصاحلي الدمشقي )ت:  

 .هـ1418 ،الطبعة: األوىل،  اإلسالمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد
حممد بن حممد بن أمحد الغزال الدمشقّي، بدر ، شرح الفصول املهمة يف مواريث األمة  -126

، حتقيق: أمحد بن سليمان بن يوسف العريين  ،ه(912املارديين )ت:  الدين، الشهري بسبط  
 .م2004 -هـ 1425الطبعة: ،  ط: دار العاصمة

عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو  ،شرح الوجيزبالعزيز فتح  "الشرح الكبري"  -127
عادل أمحد عبد  -: علي حممد عوض حتقيق ،ه(623: ت) ،القاسم الرافعي القزويين

 .م1997  -هـ  1417الطبعة: األوىل،  ،  لبنان   –: دار الكتب العلمية، بريوت  ، طاملوجود
 ،(ه370:  ت)  ،أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي،  شرح خمتصر الطحاوي  -128

 -حممد عبيد هللا خان  .د  -سائد بكداش  .أ.د  -: د. عصمت هللا عنايت هللا حممدحتقيق
 ،الطبعة: األوىل، ودار السراج -دار البشائر اإلسالمية  ط: فالتة، زينب حممد حسن .د

 .م2010 - هـ1431
: )ت ،حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد هللاشرح خمتصر خليل للخرشي،   -129

 .الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ،  بريوت  –ط: دار الفكر للطباعة    ،هـ(1101
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر  شعب اإلميان،   -130

ط: مكتبة الرشد ،  الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد حتقيق:   ،ه(458)ت:    ،البيهقي
هـ 1423الطبعة: األوىل،  ،  للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند 

  .م2003 -
ط: إدارة ترمجان السنة،   ،ه(1407)ت:    .إحسان إهلي ظهري الباكستاينع،  الشيعة والتشي  -131

 .م1995 -هـ 1415الطبعة: العاشرة، ،  ابكستان  –الهور  
: ت) ،أبو نصر إُساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  -132
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الطبعة: ، بريوت –: دار العلم للماليني ، طحتقيق: أمحد عبد الغفور عطار ،ه(393
 .م1987  -  هـ1407  ،الرابعة

أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن  ،صحيح اجلامع الصغري وزايداته  -133
 .ط: املكتب اإلسالمي  ،هـ(1420)ت:   ،جنايت بن آدم، األشقودري األلباين

أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن  )الفتح الكبري(، ضعيف اجلامع الصغري وزايدته  -134
أشرف على طبعه:  ،ه(1420)ت:  ،احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين

 .ط: املكتب اإلسالمي،  زهري الشاويش
مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد ، ألهل القرن التاسعالضوء الالمع   -135

 . بريوت  -دار مكتبة احلياة، ط:  ه(902:  ت)  ،ويبن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخا
أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الطالع السعيد اجلامع أمساء جنباء الصعيد،   -136

ه(، حتقيق: سعد حممد حسن، ط: الدار املصرية للنشر 748الشافعي، )ت:  اإلدفوي
 م.1966والرتمجة، اتريخ النشر:  

، هـ(771:  تاتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )  ،طبقات الشافعية الكربى  -137
: هجر للطباعة والنشر ، ط: د.محود حممد الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللوقيقحت

 هـ1413الطبعة: الثانية،  ،  والتوزيع 
أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب الدمشقي، تقي ، طبقات الشافعية  -138

عامل  ، ط:: د.احلافظ عبد العليم خان حتقيق ،ه(851: تالدين ابن قاضي شهبة )
 ه. 1407الطبعة: األوىل، ،  بريوت  –الكتب

ه(، حتقيق: عادل نويهض، 1014)ت:أبو بكر بن هداية احلسيين،  طبقات الشافعية،  -139
 م.1982 -ه1402بريوت، الطبعة: الثالثة،   -ط: دار اآلفاق اجلديدة

الشافعي أبو حممد مجال الدين،   عبد الرحيم بن احلسن بن علي االسنوي  طبقات الشافعية،  -140
ه(، حتقيق: كمال يوسف احلوت، ط: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 772)ت: 

 م.2002
أبو الفداء إُساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ، طبقات الشافعيني  -141

ثقافة : مكتبة ال، طحتقيق: د أمحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد عزب ،هـ(774:  ت)
 .م1993  -هـ  1413،  الدينية

عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف اببن  ،طبقات الفقهاء الشافعية  -142
 –: دار البشائر اإلسالمية ، ط: حميي الدين علي جنيبحتقيق ،هـ(643: ت) الصالح
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 م1992الطبعة: األوىل، ،  بريوت
بُه: حممد بن هذَّ ، هـ(476: تالشريازي )أبو اسحاق إبراهيم بن علي ، طبقات الفقهاء  -143

 –دار الرائد العريب، بريوت  ط:، : إحسان عباستهـ(، 711مكرم ابن منظور )ت: 
 م.1970الطبعة: األوىل، ،  لبنان 

: تحممد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي )،  طبقات املفسرين للداوودي  -144
 م.1983 -ه1403  ،األوىل  :، الطبعةبريوت  –دار الكتب العلمية    :ط  ،هـ(945

: ت) ،عمر بن حممد بن أمحد بن إُساعيل، أبو حفص، جنم الدين النسفي ة،طلبة الطلب  -145
 .هـ1311اتريخ النشر:  ،  بدون طبعة،  : املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغدادط  ،ه(537

سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أمحد املعروف ،  عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج  -146
عز الدين هشام بن ، حتقيق: هـ( 804: ت) "،ابن امللقن"واملشهور بـ " ابن النحوي"بـ 

 م.2001  -ه1421، اتريخ النشر:  األردن   -دار الكتاب، إربد   ، ط:عبد الكرمي البدراين
إبراهيم بن عبد هللا بن إبراهيم الفرضي املشرقي العذب الفائض شرح عمدة الفارض،   -147

 ه(. أمر بطبعه امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.1189احلنبلي، )ت:  
)ت:  ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز الذهيب ،العرش  -148

ط: عمادة البحث العلمي ابجلامعة ، حتقيق: حممد بن خليفة بن علي التميمي (،ه748
  .م2003هـ/1424الطبعة: الثانية،  ،  اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودي

ابن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي ،  العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب  -149
: دار ، طسيد مهين -أْين نصر األزهري  ت ،هـ( 804: تاملصري )بن أمحد الشافعي 

 .م1997 -هـ 1417الطبعة: األويل، ،  لبنان  –الكتب العلمية، بريوت  
مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد الواهية،  العلل املتناهية يف األحاديث    -150

ة العلوم األثرية، فيصل آابد، ط: إدار ،  حتقيق: إرشاد احلق األثري ،ه(597)ت:    ،اجلوزي
 .م1981  -هـ1401الطبعة: الثانية،  ،  ابكستان 

أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن لعلل الواردة يف األحاديث النبوي، ا  -151
إىل  اجمللدات من األول ،ه(385مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين )ت: 

الطبعة:  ،الرايض –ط: دار طيبة  ،الرمحن زين هللا السلفيحمفوظ : حتقيق احلادي عشر
علق عليه: ، واجمللدات من الثاين عشر، إىل اخلامس عشر م.1985 -ه 1405األوىل 

الطبعة: األوىل، ، الدمام –ط: دار ابن اجلوزي ، حممد بن صاحل بن حممد الدابسي
 ه.1427
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 ،هـ(170:  ت)  :بن متيم الفراهيدي البصريالرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو  أبو عبد  ،  العني  -152
 .: دار ومكتبة اهلالل، طإبراهيم السامرائي  .د -مهدي املخزومي  .: دحتقيق

زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين  ،غاية الوصول يف شرح لب األصول  -153
، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصرط:    ،ه(926)ت:    ،الدين أبو حيىي السنيكي

 م.1936  -ه1354الطبعة: الثانية،  
سلطان العلماء العز بن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز بن الغاية يف اختصار النهاية،   -154

، حتقيق: إايد خالد الطباع، ط: وزارة ه(660)ت:  ،السلمي الشافعيعبد السالم 
 -ه1437قطر، الطبعة: األوىل،    -إدارة الشؤون اإلسالمية  -األوقاف والشؤون اإلسالمية

 م.2016
زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين الوردية، الغرر البهية يف شرح البهجة   -155

 .بدون طبعة وبدون اتريخ  ،ط: املطبعة امليمنية  ،هـ(926)ت:    ،الدين أبو حيىي السنيكي
 ،هـ(224أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد هللا اهلروي البغدادي )ت:  ،غريب احلديث  -156

، الدكن  -ط: مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد،  حتقيق: د. حممد عبد املعيد خان 
 .م1964  -هـ 1384الطبعة: األوىل، 

عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف اببن الصالح   ،ابن الصالحفتاوى    -157
عامل  /: مكتبة العلوم واحلكم، ط: د. موفق عبد هللا عبد القادرحتقيق ،ه(643: ت)

 م.1407الطبعة: األوىل، ،  بريوت  –الكتب  
اخلراساين املروزي البغوي الفراء بن حممد ، أبو حممد احلسني بن مسعود فتاوى البغوي  -158

ه(، ط: دار ابن القيم/ الرايض، دار ابن عفان القاهرة، الطبعة: 516الشافعي )ت: 
 م.2014 -ه1435األوىل، 

 ،ه(756)ت:  ،، أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكيفتاوى السبكي  -159
 .ط: دار املعارف

السالم، عز الدين عبد العزيز سلطان العلماء العز بن عبد ، فتاوى العز بن عبد السالم  -160
ه(، حتقيق: عبد الرمحن بن عبد الفتاح، ط: 660بن عبد السالم السلمي الشافعي )ت:  

 م.1986 -ه1406بريوت/لبنان، الطبعة: األوىل   -دار املعرفة
السعدي األنصاري،  أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتميالكربى، الفتاوى الفقهية   -161

مجعها: تلميذ ابن حجر اهليتمي،   ،ه(974)ت:    ،شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس
 .ط: املكتبة اإلسالمية  ،(ه982ت:  )  ،الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املكي
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ي. أبو بكر عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا املروزي املشهور ابلقفال املروز ل، فتاوى القفا  -162
حتقيق: مصطفى حممود االزهري ط: دار ابن القيم/ دار ابن العفان، الطبعة: األوىل، 

 م2011 -ه1432
عبد هللا بن حممد بن عبد هللا اجلمعي الشنشوري   فتح القريب اجمليب بشرح كتاب الرتتيب،  -163

 جدة.، ط: مكتبة  الفرضي
زين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين   ،فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين   -164

الطبعة: ، ط: دار بن حزم ،ه(987)ت:  ،بن علي بن أمحد املعربي املليباري اهلندي
 . األوىل

زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري، زين  ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب  -165
 ، اتريخ النشر:ط: دار الفكر للطباعة والنشر ،ه(926)ت:  ،الدين أبو حيىي السنيكي

 .م1994هـ/1414
سليمان بن  ،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل  -166

، : دار الفكرط ،ه(1204: ت) ،عمر بن منصور العجيلي األزهري، املعروف ابجلمل
 .الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ

عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد هللا البغدادي ية،  الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناج  -167
، بريوت –ط: دار اآلفاق اجلديدة  ،ه(429)ت:  ،التميمي األسفراييين، أبو منصور

 م.1977الطبعة: الثانية،  
، د. غالب بن علي عواجي  ،تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منهافرق معاصرة    -168

 -ه1422الطبعة: الرابعة، ، ط: املكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويق، جدة
 م.2001

عالء الدين علي بن سليمان املرداوي، حممد بن مفلح بن  ،الفروع ومعه تصحيح الفروع  -169
، مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي )ت: حممد بن مفرج، أبو عبد هللا

 ،الطبعة: األوىل، ط: مؤسسة الرسالة،حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ه(763
 م.2003 -ه1424

أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي الفصل يف امللل واألهواء والنحل،   -170
 .القاهرة  -ط: مكتبة اخلاجني  ،هـ(456)ت:   ،القرطيب الظاهري

 (،هـ429عبد امللك بن حممد بن إُساعيل أبو منصور الثعاليب )ت:    ،فقه اللغة وسر العربية  -171
 -ه 1422 ،األوىل الطبعة:، إحياء الرتاث العريبدار ط: ، حتقيق: عبد الرزاق املهدي
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 .م2002
ط:   ،ه(1360)ت:    ،، عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيريالفقه على املذاهب األربعة  -172

 .م2003 -هـ 1424ة: الثانية، الطبع،  لبنان  –دار الكتب العلمية، بريوت  
إعداد ونشر: اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية )مؤسسة آل فهرس آل البيت،   -173

 م.1990-ه1420اتريخ النشر:  األردن،    -البيت(، عمان
حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن شاكر بن هارون بن شاكر ، فوات الوفيات  -174

، بريوت -ط: دار صادر، حتقيق: إحسان عباس ،ه(764)ت:  ،امللقب بصالح الدين
 م.1974-1973 ،الطبعة: األوىل

أمحد بن غامن بن سامل ابن مهنا، شهاب الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين،    -175
، الطبعة: بدون طبعة، ط: دار الفكر ،ه(1126)ت:  ،الدين النفراوي األزهري املالكي

 .م1995 -هـ 1415النشر:  اتريخ  
أبو القاسم متام بن حممد بن عبد هللا بن جعفر بن عبد هللا بن اجلنيد البجلي  ،الفوائد  -176

 –ط: مكتبة الرشد ،  حتقيق: محدي عبد اجمليد السلفي  ،ه(414)ت:    ،الرازي مث الدمشقي
 ه.1412الطبعة: األوىل، ،  الرايض

أبو بكر حممد بن عبد هللا بن إبراهيم بن عبدَوْيه البغدادي الشافعي   ،الفوائد )الغيالنيات(  -177
 –ط: دار ابن اجلوزي ، : حلمي كامل أسعد عبد اهلاديحتقيق ،ه(354)ت:  ،البزَّاز

 .م1997 -هـ 1417الطبعة: األوىل،  ،  الرايض  -السعودية
أمحد الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية من املسائل والضوابط والقواعد الكلية،    -178

ه(، ط: دار الفاروق 1335بن علوي بن عبد الرمحن السقاف الشافعي املكي، )ت: 
 م.2011اجليزة/ مصر، الطبعة: األوىل،    -لالستثمارات الثقافية

بد هللا بن بـَّري بن عبد اجلبار املقدسي ع ،برياملعروف حباشية ابن  يف التعريب واملعرب  -179
، حتقيق: د. إبراهيم السامرائي  ،ه(582)ت:    ،األصل املصري، أبو حممد، ابن أيب الوحش

 م.1985  -ه1405، الطبعة األوىل،  بريوت  –ط: مؤسسة الرسالة  
 –ط: دار الفكر. دمشق  ،  الدكتور سعدي أبو حبيب  ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا  -180

 م.1988  -ه1408الطبعة: الثانية  ،  سورية
 ،ه(817)ت:  ي،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدط، القاموس احملي  -181

ط: ، إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة
 -ه 1426الطبعة: الثامنة، ، لبنان  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
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 .م2005
)ت:   ،أبو احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي،  قضاء األرب يف أسئلة حلب  -182

 -ط: املكتبة التجارية مكة املكرمة األفغاين، حتقيق: حممد عامل عبد اجمليد  ،ه( 756
 .ه1413سنة النشر:    ،مصطفى أمحد الباز

 ،أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي ،بقبائل عرب الزمانقالئد اجلمان يف التعريف   -183
، ط: دار الكتاب املصري، دار الكتاب اللبناين، حتقيق: إبراهيم اإلبياري ،ه(821)ت: 

 .م1982 -هـ 1402الطبعة: الثانية،  
أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب  ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم  -184

راجعه  ،ه(660)ت:  ،القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء
، اتريخ النشر: القاهرة  –ط: مكتبة الكليات األزهرية  ،  وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد 

 .م1994 -ه 1414
أيب العباس أمحد بن محدان األذرعي، )ت:  شهاب الدين ،قوت احملتاج يف شرح املنهاج  -185

لبنان، الطبعة:   –ه(، حتقيق: عيد حممد عبد احلميد، ط: دار الكتب العلمية، بريوت  783
 م.2015 -ه1437األوىل، 

)ت:  ،عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه ،الكتاب  -186
الطبعة: الثالثة، ، ط: مكتبة اخلاجني، القاهرة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون  ،ه(180

 .م1988 -ه1408
مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،    -187

. بغداد  –املثىن  ط: مكتبة    ،ه(1067)ت:    ،ليفة أو احلاج خليفةاملشهور ابسم حاجي خ
 م.1941اتريخ النشر:  

حممد بن حممد بن أمحد الشافعي الفرضي املشهور كشف الغوامض يف علم الفرائض،   -188
ه(، حتقيق: د. عوض بن رجاء العويف، ط: مكتبة العلوم 907بسبط املارديين، )ت: 

 م.1996 -ه1417واحلكم، الطبعة: األوىل، 
أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، جنم الدين، التنبيه، كفاية النبيه يف شرح   -189

ط: دار الكتب ، حتقيق: جمدي حممد سرور ابسلوم ،هـ(710املعروف اببن الرفعة )ت: 
  م.2009الطبعة: األوىل، ،  العلمية

 ،ه(1094)ت:    ،البقاء احلنفيأيوب بن موسى احلسيين القرْيي الكفوي، أبو    ،الكليات  -190
  .بريوت  –ط: مؤسسة الرسالة ،  حممد املصري -حتقيق: عدانن درويش 
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أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أبو احلسن ابن ، اللباب يف الفقه الشافعي  -191
 دار اإلمام:  ، ط: عبد الكرمي بن صنيتان العمريحتقيق  ،ه(415: ت)  ،احملاملي الشافعي

 .هـ1416الطبعة: األوىل، ،  ، املدينة املنورة، اململكة العربية السعوديةيالبخار 
أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي   ،اللباب يف هتذيب األنساب  -192

 –ط: دار صادر ،ه(630)ت:  ،بن عبد الواحد الشيباين اجلزري، عز الدين ابن األثري
 م.1980  -ه1400النشر: ت. اتريخ  بريو 

، مجال الدين ابن منظور األنصاري حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، لسان العرب  -193
 ـ.ه1414  -الطبعة: الثالثة  ،  بريوت  –: دار صادر  ط  ،ه(711:  ت)  ،يفريقألا  يالرويفع

البحريي الفرضي   حممد بن علي بن حممد األدفييناللؤلؤة السنية على الفوائد الشنشورية،    -194
ه(، حتقيق: حممد احلبيب القزاح، ط: الدار املالكية، الطبعة: 1109الشافعي، )ت: 

 م.2016ه/1437األوىل، 
 حتقيق:  ،ه(333  :)ت  ،أبو بكر أمحد بن مروان الدينوري املالكي،  اجملالسة وجواهر العلم  -195

 ،أم احلصم  -البحرين  -اإلسالميةط: مجعية الرتبية  ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
 .ه1419اتريخ النشر:    .لبنان  –بريوت    -دار ابن حزم

 املعروف أمحد  بن الرزاق عبد  الفضل أبو الدين ، كمالجممع اآلداب يف معجم األلقاب  -196
 واإلرشاد   الثقافة  وزارة  -والنشر  الطباعة  ، ط: مؤسسة(هـ723:  ت)  الشيباين،  الفوطي  اببن

 ه.1416 األوىل،:  إيران، الطبعة  -اإلسالمي
 .عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده  ،جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر  -197

  .: دار إحياء الرتاث العريبط  ،ه(1078: ت)  ،يعرف بداماد أفندي
: حتقيق  ،هـ(395)ت:    ،القزويين الرازي، أبو احلسني  أمحد بن فارس بن زكرايء  ،جممل اللغة  -198

 -ه1406 ،الثانية :الطبعة، بريوت –: مؤسسة الرسالة ، طزهري عبد احملسن سلطان
 .م1986

 ،ه(728تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )ت:  الفتاوى،  جمموع    -199
ط: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، ، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم
 .م1995 -هـ1416عام النشر:  ،  املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية

أبو زكراي حميي الدين حيىي بن  ،((اجملموع شرح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي  -200
 بدون طبعة وبدون اتريخ..  فكرط: دار ال  ،هـ(676)ت:   ،شرف النووي

أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي احملرر يف فقه اإلمام الشافعي،   -201
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ه(. حتقيق: نشأت بن كمال املصري، ط: دار السالم 623القزويين الشافعي، )ت:
 -ه1434األوىل،  للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة/ مصر/ القاهرة، اإلسكندرية، الطبعة:  

  م.2013
 (،ه458ت: ) ،أبو احلسن علي بن إُساعيل بن سيده املرسي ،احملكم واحمليط األعظم  -202

 -هـ1421الطبعة: األوىل،  ،  بريوت  –ط: دار الكتب العلمية  ،  حتقيق: عبد احلميد هنداوي
 .م2000

 ،القرطيب الظاهريأبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي ، احمللى ابآلاثر  -203
 ، بدون طبعة وبدون اتريخ.بريوت –دار الفكر  ،  هـ(456:  ت)

 ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي ،خمتار الصحاح  -204
الدار النموذجية،  -ط: املكتبة العصرية ، حتقيق: يوسف الشيخ حممد  ،ه(666)ت: 
 .م1999هـ /  1420اخلامسة،  الطبعة:  ،  صيدا  –بريوت  

الدكتور نعمان اجلغيم، مدخل إىل املذهب الشافعي )رجاله وأصوله وكتبه واصطالحاته(،    -205
 م.2011 -ه1432بريوت/ لبنان، الطبعة: األوىل،   -ط: دار الكتب العلمية

عمان، -أكرم يوسف عمر قواُسي، ط: دار النفائساملدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي،    -206
 م.2003-ه1423وىل، الطبعة: األ

أبو حممد عفيف الدين   ،مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان  -207
وضع حواشيه: خليل  ،ه(768: تعبد هللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي )

 .م1997  -هـ  1417الطبعة: األوىل،  ن،  لبنا  –: دار الكتب العلمية، بريوت  ، طاملنصور
، أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر بن احلداد الكناين املصري، املسائل املولدات  -208

ه(، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الدارقي، ط: أسفار لنشر نفيس 344)ت: 
الكويت/ مكتبة اإلمام الذهيب للنشر والتوزيع، اتريخ النشر:  -الكتب والرسائل العلمية

 م.2018 -ه1439
أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن ،  املستدرك على الصحيحني  -209

حتقيق: ، ه(405)ت:  ،نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع 
 –ه1411الطبعة: األوىل،  ،  بريوت  –ط: دار الكتب العلمية  ،  مصطفى عبد القادر عطا

 م.1990
أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد حنبل، د بن مسند اإلمام أمح  -210

إشراف: د ، عادل مرشد، وآخرون  -حتقيق: شعيب األرنؤوط  ،ه(241)ت:  ،الشيباين
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  .م2001  -ه1421الطبعة: األوىل،  ،  ط: مؤسسة الرسالة،  عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
لم، العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وساملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن      -211

حتقيق: حممد فؤاد عبد   ،ه(261سابوري )ت: أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي الني
  .بريوت  –ط: دار إحياء الرتاث العريب  ،  الباقي

أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد الغافقي اجلوهري للجوهري، مسند املوطأ   -212
ط: دار ،  حتقيق: لطفي بن حممد الصغري، طه بن علي بُو سريح  ،ه(381)ت:    ،املالكي

  .م1997الطبعة: األوىل،  ،  الغرب اإلسالمي، بريوت
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب ، مشارق األنوار على صحاح اآلاثر  -213

 .: املكتبة العتيقة ودار الرتاثط  ،هـ(544)ت:   ،السبيت، أبو الفضل
 ،حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري، أبو عبد هللا ويل الدين التربيزيح، املصابيمشكاة   -214

، بريوت -ط: املكتب اإلسالمي، حتقيق: حممد انصر الدين األلباين ،ه(741)ت: 
  م.1985الطبعة: الثالثة، 

أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو  ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري  -215
 .بريوت  –هـ( ط: املكتبة العلمية  770)ت: حنو    ،العباس

وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب واآلراء  مصطلحات املذاهب الفقهية  -216
 -ه1422الطبعة: األوىل، ، دار ابن حزم، ط: مرمي حممد صاحل الظفريي، والرتجيحات

 .م2002
مهام بن انفع احلمريي اليماين أبو بكر عبد الرزاق بن  مصنف عبد الرزاق الصنعاين،  -217

 –: املكتب اإلسالمي ، ط: حبيب الرمحن األعظميحتقيقه( 211: ت) ،الصنعاين
 ه.1403الطبعة: الثانية، ،  بريوت

أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن  ،املصنف يف األحاديث واآلاثر  -218
ط: مكتبة ، حتقيق: كمال يوسف احلوت ،هـ(235)ت:  ،عثمان بن خواسيت العبسي

  ه.1409الطبعة: األوىل، ،  الرايض  –الرشد  
 ،ه(211)ت:    ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين،  املصنف  -219

الطبعة: الثانية، ، بريوت –ط: املكتب اإلسالمي ، رمحن األعظميحبيب ال حتقيق:
 ه. 1403

أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس،  املطلب العايل يف شرح وسيط الغزايل،  -220
)من بداية الفصل الثاين من الباب اخلامس   ،ه(710)ت:    ،جنم الدين، املعروف اببن الرفعة
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رسالة  يف طريقة تصحيح احلساب إىل هناية الركن الثاين من أركان الوصية املوصى له(،
حتقيق  مقدمة لنيل درجة العاملية املاجستري يف الفقه، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،

 عطاء هللا بن حاجي خداي نظر. الطالب:  
أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، ، يف شرح وسيط الغزايل العايل املطلب  -221

)من بداية الركن الثالث من أركان الوصية؛   ،ه(710)ت:    ،جنم الدين، املعروف اببن الرفعة
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية املوصى به، إىل هناية الباب األول يف أركان الوصية(،  

: أمني بن الطالبحتقيق  ه،1434جلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة املاجستري يف الفقه، ا
 غالب بن إبراهيم األمري.

أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو العباس، ، العايل يف شرح وسيط الغزايل املطلب  -222
)من بداية الباب الثاين يف أحكام الوصية   ،ه(710)ت:    ،جنم الدين، املعروف اببن الرفعة

رسالة علمية مقدمة الصحيحة إىل هناية القسم الثاين من الباب الثاين: األحكام املعنوية(، 
حتقيق  ه،1434لنيل درجة العاملية املاجستري يف الفقه، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 

 : ْيبا عبد الرمحن.الطالب
حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي، أبو عبد هللا، مشس ، ألفاظ املقنععلى املطلع   -223

ط: مكتبة ، حتقيق: حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب ،ه(709)ت:  ،الدين
 .م2003 -هـ  1423الطبعة: الطبعة األوىل ،  السوادي للتوزيع 

ه(، 482اجلرجاين )ت:    أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد املعااية يف العقل )الفروق(،    -224
 -ه1414بريوت، الطبعة: األوىل،  –حتقيق: حممد فارس، ط: دار الكتب العلمية 

 م. 1993
ت: ، )شهاب الدين أبو عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلمويمعجم البلدان،   -225

 م.1995بريوت، الطبعة: الثانية،   -(، ط: دار صادر626
ه(، ختريج: 771الوهاب بن تقي الدين السبكي، )ت: اتج الدين عبد معجم الشيوخ،   -226

 بشار  الدكتور:  ه(، حتقيق759)ت:    احلنبلي  الصاحلي  سعد  ابن  هللا  عبد أيب  الدين  مشس
اإلسالمي،  الغرب دار: األعظمي، ط إُساعيل مصطفى - العنبكي يوسف رائد - عواد

 م.2004الطبعة: األوىل، 
 ،القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكرثقة الدين، أبو    ،معجم الشيوخ  -227

الطبعة: ، دمشق –ط: دار البشائر ، حتقيق: الدكتورة وفاء تقي الدين ،ه(571)ت: 
 .م2000  -هـ  1421األوىل 
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، د حممود عبد الرمحن عبد املنعم، مدرس أصول معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية  -228
 ة.ط: دار الفضيل،  جامعة األزهر -والقانون الفقه بكلية الشريعة  

 ،ه(350أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب، )ت:  ،  معجم ديوان األدب  -229
: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، ، طحتقيق: دكتور أمحد خمتار عمر

 .م2003 -هـ 1424:  عام النشر،  القاهرة
ط: دار النفائس للطباعة ، حامد صادق قنييب -رواس قلعجي حممد  ،معجم لغة الفقهاء  -230

 .م1988 -هـ 1408الطبعة: الثانية،  ،  والنشر والتوزيع 
 :ت) الدمشقي، كحالة  الغين عبد  بن راغب حممد بن رضا بن عمرمعجم املؤلفني،   -231

 بريوت.  -العريب  الرتاث  إحياء  دار  بريوت، -املثىن  مكتبة:  ، ط(هـ1408
 ،عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  ،العلوم يف احلدود والرسوممعجم مقاليد    -232

، القاهرة / مصر -ط: مكتبة اآلداب ، ه( حتقيق: أ.د حممد إبراهيم عبادة911)ت: 
  .م2004  -هـ 1424الطبعة: األوىل، 

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو واآلاثر، معرفة السنن   -233
ط: جامعة الدراسات ، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي ،ه(458)ت:  ،بكر البيهقي

 -بريوت(، دار الوعي )حلب -ابكستان(، دار قتيبة )دمشق  -اإلسالمية )كراتشي 
 .م1991  -هـ  1412وىل، الطبعة: األ  ،القاهرة(  -دمشق(، دار الوفاء )املنصورة 

مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين ،  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج  -234
 .م1994  -ه  1415الطبعة: األوىل،  ،  : دار الكتب العلميةط  ،ه(977:  ت)  ،الشافعي

، عماد الدين أيب اجملد إُساعيل بن أيب املغين يف اإلنباء عن غريب املهذب واألمساء  -235
ه(، حتقيق: الدكتور مصطفى عبد احلفيظ السامل، ط: 655الربكات ابن ابطيش، )ت: 

 م.1991 -ه1411مكة املكرمة/ مصطفى أمحد الباز، اتريخ النشر:    -املكتبة التجارية
قدامة املقدسي مث أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن  ،  املغين البن قدامة  -236

الطبعة: ،  : مكتبة القاهرةطهـ(  620:  ت)  ،الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي
 .م1968 -هـ 1388اتريخ النشر: ،  بدون طبعة

 ،ه(395: ت) ،أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني، مقاييس اللغة  -237
 م.1979 - ه1399عام النشر:  ،  الفكر: دار  ، ط: عبد السالم حممد هارون حتقيق

ِِّ أمِِّ اإلمام،    -238 ه(، خمطوط يف جملدين 1332أمحد بك احلسيين، )ت:  مقدمة مرشد األانم لربِّ
كبريين، مصنف ضخم يف طبقات علماء املذهب حىت القرن الثالث عشر، ويف كتب 
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 املذهب ومصطلحاته، ومقدمات العلم والتعلم.
ه(، حتقيق: 845)ت: الدين املقريزي  تقي بن علي بن عبد القادر أمحداملقفى الكبري،  -239

-هـ1427الطبعة: الثانية، ، لبنان  –دار الغرب االسالمي، بريوت حممد اليعالوي، ط: 
 .م2006

. كرميّ ا غالب حممد    ل )مطبوع يف هناية منهاج الطالبني(،واألطواملحق املوازين املكاييل    -240
 م.2005 -ه1426األوىل، ط: دار املنهاج، الطبعة:  

)ت:  ،أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد الشهرستاينحل، امللل والن  -241
  .ط: مؤسسة احلليب  ،ه(548

: حتقيقه(  458 ت:أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ) ،مناقب الشافعي للبيهقي  -242
 .م1970-ه1390األوىل،  الطبعة:  ،  القاهرة  –: مكتبة دار الرتاث  ، طالسيد أمحد صقر

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ، املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك  -243
: ، ط: حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطاحتقيق (،ه597: تاجلوزي )

 .م1992  -هـ  1412الطبعة: األوىل، ،  دار الكتب العلمية، بريوت
أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي ة، الفقهياملنثور يف القواعد   -244

 .م1985 -هـ 1405الطبعة: الثانية، ،  ط: وزارة األوقاف الكويتية  ،هـ(794)ت:  
أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن ، منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك  -245

: د. أمحد عبد الرزاق حتقيق ،ه(855: ت) ،حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن
 -هـ 1428الطبعة: األوىل، ، قطر –: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، طالكبيسي
 .م2007

 ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي، منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه  -246
الطبعة: األوىل، ، : دار الفكر، ط: عوض قاسم أمحد عوضحتقيق ،ه(676: ت)

 .م2005هـ/1425
أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )ت:   ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  -247

 ه.1392الطبعة: الثانية،  ت،  بريو   –ط: دار إحياء الرتاث العريب    ،هـ(676
احلنفي، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري  املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف،    -248

اهليئة ، ط: دكتور حممد حممد أمني، حتقيق: هـ(874: ت) ،أبو احملاسن، مجال الدين
 .املصرية العامة للكتاب

: ت)  ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي،  اإلمام الشافعي  هاملهذب يف فق  -249
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األوىل، ، الطبعة: : دار الكتب العلميةزكراي عمريات، طالشيخ ، حتقيق: ه(476
 .م1995 -ه1416

 ،ه(  772)ت:    ،مجال الدين عبد الرحيم اإلسنويالروضة والرافعي،  املهمات يف شرح    -250
الدار  -ط: مركز الرتاث الثقايف املغريب ، اعتىن به: أبو الفضل الدمياطي، أمحد بن علي

 -هـ 1430األوىل، الطبعة: ، لبنان  –بريوت  -اململكة املغربية، دار ابن حزم  -البيضاء 
 .م2009

حممد بن أيب بكر بن أمحد بن بدر الدين األسدي املواهب السنية يف شرح األشنهية،   -251
ه(، رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية 874الشافعي املعروف اببن قاضي شهبة، )ت:  

مالك بن   ه، حتقيق الطالب:1437املاجستري يف الفقه، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  
 حممود بن اثبت بن عثمان.

لبنان،  -عبد احلكيم العفيفي، ط: أوراق شرقية، بريوتألف مدينة إسالمية، موسوعة   -252
 م.2000-ه1421الطبعة األوىل: 

، حممد صدقي بن أمحد بن حممد آل بورنو أبو احلارث الغزي ،قهيةواعد الفقوعة السمو   -253
 .م2003  -هـ  1424الطبعة: األوىل، ،  لبنان   –ط: مؤسسة الرسالة، بريوت  

الندوة العاملية للشباب  ،املوسوعة امليسرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة  -254
ط: دار الندوة العاملية ، إشراف وختطيط ومراجعة: د. مانع بن محاد اجلهين، اإلسالمي

 ـ.ه1420الطبعة: الرابعة، ،  للطباعة والنشر والتوزيع 
حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد ، اصطالحات الفنون والعلومموسوعة كشاف   -255

، حتقيق: د. علي دحروج  ،ه(1158)ت: بعد    ،بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي
، الرتمجة األجنبية: د. جورج زيناين، نقل النص الفارسي إىل العربية: د. عبد هللا اخلالدي

 م.1996 -الطبعة: األوىل ،  بريوت  –ط: مكتبة لبنان انشرون  
، حممد بن موسى بن عيسى بن علي الدَِّمريي كمال الدين ،  النجم الوهاج يف شرح املنهاج  -256

الطبعة: جدة،  - : دار املنهاج، ط: جلنة علمية(، حتقيقه808:  ت)  ،أبو البقاء الشافعي
 .م2004  -هـ  1425األوىل، 

يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري مصر والقاهرة، لنجوم الزاهرة يف ملوك ا  -257
الثقافة واإلرشاد القومي، دار ط: وزارة    ،(ه874)ت:    ،احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين

 .الكتب، مصر
عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، أبو الربكات، ،  زهة األلباء يف طبقات األدابءن  -258
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 -: مكتبة املنار، الزرقاء، ط: إبراهيم السامرائيحتقيق  ،ه(577:  تكمال الدين األنباري )
  .م1985  -هـ  1405الطبعة: الثالثة، ،  األردن 

سليمان حممد بن أمحد بن حممد بن  ،املهذب ألفاظغريب  سريتف املُْستَـْعَذُب يف النظم  -259
د. مصطفى عبد  :حتقيق، ه(633)ت:  ،بن بطال الركيب، أبو عبد هللا، املعروف ببطال

  .ط: املكتبة التجارية، مكة املكرمةسامل،  احلفيظ  
الشيخ أب إسحق إبراهيم  النكت يف املسائل املختلف فيها بني الشافعي وأيب حنيفة،   -260

 -ل، ط: دار الكتب العلميةه(، حتقيق: حممد حسن إُساعي476بن علي الشريازي )ت:  
 م.2011لبنان، الطبعة: الثانية،    -بريوت

ه(، 764: ت)  الصفدي  أيبك  بن  خليل الدين  صالحنكث اهلميان يف نكت العميان،    -261
بريوت/لبنان، الطبعة: األوىل،   -، ط: دار الكتب العلميةمصطفى عبد القادر عطاحتقيق:  
 .م2007ه، 1428

)ت:  ،أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي، أنساب العربهناية األرب يف معرفة   -262
الطبعة: الثانية، ، ط: دار الكتاب اللبناين، بريوت، حتقيق: إبراهيم اإلبياري ،ه(821

 .م1980 -ه1400
بلدا  حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين إقليما، التناري ،هناية الزين يف إرشاد املبتدئني  -263

 .الطبعة: األوىل،  بريوت  –ط: دار الفكر    ،هـ(1316)ت:  
عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي، السول شرح منهاج الوصول، هناية   -264

الطبعة: ،  لبنان   -بريوت  -ط: دار الكتب العلمية    ،ه(772)ت:    ،أبو حممد، مجال الدين
 .م1999 -هـ1420 ،األوىل

مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب ، املنهاجهناية احملتاج إىل شرح   -265
 .م1984هـ/1404الطبعة: ،  : دار الفكر، بريوتط  ،ه(1004: ت)  ،الدين الرملي

عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو ، هناية املطلب يف دراية املذهب  -266
أ.د/ عبد العظيم حممود  حتقيق ،ه(478: ت) ،املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني

 .م2007-هـ1428الطبعة: األوىل، ،  : دار املنهاج، طالّديب
زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري، زين الدين أبو حيىي ، هناية اهلداية اىل حترير الكفاية  -267

دار ابن خزْية، ط:  حتقيق: عبد الرازق أمحد حسني عبد الرازق،    ،ه(926:  ت)  ،السنيكي
 م.1999ه/  1420الطبعة: األوىل، 

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن  ،النهاية يف غريب احلديث واألثر  -268
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 أمحد طاهر: حتقيق ،ه(606)ت: ، حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري
  .م1979 -ه 1399بريوت،    -ط: املكتبة العلمية   الطناحي،  حممد  حممود  -الزاوي

عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أبو حممد، ة، اهلداية إىل أوهام الكفاي  -269
ط: دار الكتب العلمي، ، حتقيق: جمدي حممد سرور ابسلوم ،هـ(772مجال الدين )ت: 

  .البن الرفعة  "كفاية النبيه"طبوع خبامتة . مم2009سنة النشر:  
إُساعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباابين هداية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني،    -270

، نبولطسإ -وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية، ط: ه(1399: ت) ،البغدادي
 م.1951اتريخ النشر:  

 ،ه(764: تخليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )صالح الدين ، الوايف ابلوفيات  -271
، بريوت –: دار إحياء الرتاث ، ط: أمحد األرانؤوط وتركي مصطفىحتقيق
 .م2000 -هـ1420:الطبعة

، هـ(774: ت) ،تقي الدين حممد بن هجرس بن رافع السالمي، الوفيات البن رافع  -272
بريوت، الطبعة:  -الرسالة، ط: مؤسسة بشار عواد معروف، : صاحل مهدي عباسحتقيق
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 فهرس املوضوعات
 الصفحة املوضوع

 2 ملخص الرسالة
 5 املقدمة

 7 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية 
 9 الدراسات السابقة

 11 خطة البحث
 13 منهج التحقيق

 15 الشكر والتقدير
 17   القسم األول: قسم الدراسة

 17 املبحث األول: دراسة املؤلف
 18 امسه ونسبته وكنيته املطلب األول: 

 19 املطلب الثاين: مولده
 20 نشأته العلمية املطلب الثالث: 
 22 شيوخه وتالميذهاملطلب الرابع: 

 26 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه املطلب اخلامس:
 28 عقيدته ومذهبه الفقهي املطلب السادس:
 29 مؤلفاتهاملطلب السابع: 

 32 وفاته املطلب الثامن:
 33 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب )اجلواهر البحرية( 

 34 حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف املطلب األول: 
 37 أمهية الكتاب، ومكانته العلمية املطلب الثاين: 

 38 منهج املؤلف يف النص احملققاملطلب الثالث: 
 40 اصطالحات املؤلف يف النص احملقق املطلب الرابع: 
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 الصفحة املوضوع
 51 مصادر املؤلف يف النص احملققاملطلب اخلامس: 
 55 املوجودة هلذا الكتاب وصف النسخ املطلب السادس: 

 59 امللحق: مناذج من ُنَسخ املخطوط
 69 القسم الثاين: النص احملقق
 70 ذوي الفروض وتوريث ذوي االرحام الباب اخلامس: يف الرد على 

 74 )صنف واحد(  عند االنفراد ذوي األرحام الفصل األول: يف بيان حكم
 74 أوالد البنات وأوالد بنات االبن

 76 أمثلة
 83 بنات اإلخوة، وبنو اإلخوة لألم، وأوالد األخوات

 84 أمثلة
 88 األجداد واجلدات غري الوارثني

 90 أمثلة
 91 األخوال واخلاالت، والعمات، واألعمام من األم

 93 أمثلة
 96 أوالد األخوال واخلاالت والعمات واألعمام من األم فرع: 

 97 فرع: أخوال األم وخاالهتا، وأعمامها وعماهتا، وأخوال األب وخاالته وعماته 
 97 اذا اجتمع قراابت األبوين 
 99  األصناف عند االجتماع الفصل الثاين: يف ترتيب 

 100 فرعان
 100 األول: قد تتعدد القرابة يف ذوي األرحام

 102 الثاين: إذا اجتمع مع ذوي األرحام الزوج أو الزوجة
 105 خامتة: التوريث ابلرحم توريث ابلعصوبة
 106 الباب السادس: يف حساب الفرائض
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 الصفحة املوضوع
 106 مقادير الفرائض ومستحقيها وخمارجها وعوهلا الفصل األول: يف معرفة 

 106 بيان مقادير الفرائض 
 107 بيان مستحقي الفرائض

 109 بيان خمارج الفروض
 121 العول

 131 الفصل الثاين: يف طريق تصحيح احلساب
 131 مقدمة يف التماثل والتداخل والتوافق والتباين

 132 طريق تصحيح املسائل
 132 املسائل يف حال عدم االنكسارتصحيح 

 133 تصحيح املسائل يف حال االنكسار
 135 القسم األول: االنكسار على فريق واحد 

 138 القسم الثاين: االنكسار على فريقني
 138 ثالثة أحوالوفيه أواًل: النظر بني عدد رؤوس كل فريق وسهامه، 

 139 وسهامه موافقةاحلالة األوىل: أن يكون بني عدد كل فريق 
احلالة الثانية: أال يكون بني السهام وعدد الرؤوس موافقة يف واحد من 

 الفريقني
140 

احلالة الثالثة: أن يكون بني السهام وعدد الرؤوس موافقة يف أحد الفريقني 
 دون اآلخر

142 

 143 أربعة أقسام النظر إىل ما حيصل بني عدد الفريقني يف كل مسألة،اثنياً: 
 143 القسم األول: أن يكون عدد رؤوس الفريقني متماثلني 

 144 متداخلنيالقسم الثاين: أن يكوان 
 145 القسم الثالث: أن يكوان متباينني 
 146 القسم الرابع: أن يكوان متوافقني

 147 القسم الثالث: أن تنكسر سهام الفريضة على ثالث فرق 
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 الصفحة املوضوع
 149 األمثلة

 157 القسم الرابع: أن تنكسر السهام على أربع فرق 
 158 وفيه طرق ،معرفة نصيب كل فرقة وكل واحد من الفرق

أن تضرب نصيب كل فرقة من أصل املسألة يف العدد  أشهر الطرق وأخفها: 
فما بلغ فهو نصيب ذلك الفريق، فاقسمه على عدد  املضروب يف املسألة

 فاخلارج من القسمة نصيب كل واحد منهم رؤوسهم، 

158 

لطريق الثاين: أن تقسم سهام كل فرقة من أصل املسألة على عدد رؤوسهم،  ا
فما خرج ابلقسمة تضربه يف املضروب يف أصل املسألة، فما حصل فهو  

 نصيب كل واحد منها 

159 

 الطريق الثالث: أن تقسم العدد املضروب يف أصل املسألة على عدد رؤوس
الفرق، فما خص كل منهم تضربه يف نصيب ذلك الفريق، فما بلغ فهو 

 نصيب الواحد منه 

160 

لطريق الرابع: أن تقابل بني نصيب كل فرقة وعددهم، وحتفظ النسبة بينها،  ا
وأتخذ تلك النسبة من العدد املضروب يف أصل املسألة، فهو نصيب كل 

 واحد من الفريق

160 

 162 ويعرف به نصيب كل وارث قبل الضرب والتصحيح... الطريق اخلامس: 
 171 الفصل الثالث: يف حساب اخلناثى

 171 طريقة قسمة الرتكة إذا كان يف الورثة خنثى 
 172 األمثلة
 176 فرعان

 176 أحدمها: زوج وولدان خنثيان
 177 الثاين: زوج وابن وخنثيان 

 178 الفصل الرابع: يف حساب املناسخات
 178 تعريف املناسخة
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 الصفحة املوضوع
 178 الثمرة من املناسخات 

ويكون  : أن ينحصر ورثة امليت الثاين يف ورثة امليت األول احلالة األوىل
 كمرياثهم من األول  الثاين مرياثهم من

179 

 183 نصيبه من الباقني على قدر إرثهمفرع: لو ابع بعض الورثة 
يكون ورثة الثاين أو بعضهم يرثون منه خالف  ن يكون ورثة أاحلالة الثانية: 

غري حمصورين يف ورثة   مرياثهم من األول بزايدة أو نقص، أو يكون ورثة الثاين
 األول

184 

 185 مثاله إذا كان ورثة امليت الثاين غري ورثة األول
 185 غريهممثاله إذا كان ورثة الثاين هم ورثة األول ومعهم 

 188 مثاله فيما إذا كان ورثة الثاين ال يرثون من األول شيئاً 
مثاله فيما إذا كان ورثته ورثته لكن مرياثهم من الثاين خيالف مرياثهم من  

 األول
188 

 189 وبني نصيب الثاين ومسألته موافقة غري ورثة األولالثاين مثاله إذا كان ورثة 
 190 وبني نصيب الثاين ومسألته موافقة الثاين بعض ورثة األولمثاله إذا كان ورثة 

 191 إذا مات اثلث ورابع وخامس وسادس وهكذا؛ له طريقان
 191 الطريق األول

 192 مثاله
 194 الطريق الثاين

 195 مثاله
 198 الفصل اخلامس: يف قسمة الرتكات 

 199 يكون يف الرتكة كسر، وله طرق:  أالاحلالة األوىل: 
فإن متاثل املال والذي  ؛ أن تصحح املسألة األوىل أشهرها وأحسنها: 

صححت منه املسألة فواضح، وإن تباينا فاضرب سهام كل وارث من العدد 
الذي صحت منه املسألة يف مجيع الرتكة، فما خرج من الضرب فاقسمه على 

199 
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 لك الوارث فهو نصيب ذ مصح املسألة، فما خرج
مات رجل وخلف أربع زوجات وثالث جدات وست   مثال ما فيها عول:

 أخوات ألبوين أو ألب، والرتكة مخسة وستون ديناراً 
199 

 201 مثال اثن: زوج وأم وأخت ألب وأخت ألم، والرتكة أربعة دراهم
ومثاله إذا مل يكن يف املسألة عول: أربع زوجات وست أخوات ألب وعم، 

 والرتكة مخسة وستون ديناراً. 
202 

إذا توافق املال وما صحت منه املسألة؛ فاضرب سهام كل وارث يف وفق  
 ، فما بلغ فاقسمه على وفق املسألة، فما خرج فهو نصيبه من الرتكة الرتكة

202 

مثاله: ثالث زوجات وأربعة إخوة ألم ومخس أخوات ألب، والرتكة مخسة  
 وسبعون ديناراً 

203 

 204 أن يكون يف الرتكة كسر لة الثانية:احلا
إن كان الكسر واحدًا فابسط الرتكة حىت تصري من جنس كسرها، وذلك  

 أبن تضرب العدد الصحيح يف خمرج الكسر
204 

 205 مثاله: زوج وأختان، والرتكة عشرة دراهم ونصف
بسطتها  وإن كان مع الصحاح كسران؛ فإن كان أحدمها داخاًل يف اآلخر 

، فتضربه يف  وإن كان ال يدخل فيه أخذت خمرج جمموعها ،على اجلزء األقل
 الصحاح

206 

 206 مثاله: خلف ثالث بنات وأخاً من أب وتركته أربعة داننري وثلث وربع 
 208  نبذ من فصول ذكرها املؤلف رمحه هللا يف الشرح

 208 ، وفيه طرق  أحد الورثة الفصل األول: يف معرفة مجلة الرتكة من معرفة نصيب 
أحدها: أن تضرب املأخوذ يف سهام املسألة، فما بلغ اقسمه على سهام  

 اآلخذ، فما خرج من القسمة فهو مجلة الرتكة 
208 

الثانية: أن تنظر يف اآلخذ فإن كان له سهم واحد ضربت مجيع ما أخذه    
وإن كان له أكثر قسمت املأخوذ على ، يف املسألة فما خرج فهو مبلغ الرتكة

 ما بلغ هو الرتكة سهام اآلخذ، وضربت اخلارج من القسمة يف سهام املسألة، 

209 
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 الصفحة املوضوع
 210 الرتكة إذا كان فيها عني أخذها بعض الورثة الفصل الثاين: يف معرفة مجلة 

 210 معرفة ذلك ابلضرب
 211 معرفة ذلك ابجلرب

 212 وأخذ معه شيئاً من النقدمعرفة مجلة الرتكة إذا أخذ أحد الورثة العرض 
 213 معرفة مجلة الرتكة إذا أخذ أحد الورثة العرض ورد نقداً من ماله

فيما إذا زاد آخذ العرض على واحد، أي إذا ما تعدد  معرفة مجلة الرتكة 
 العرض املأخوذ 

215 

فيما لو خلف امليت نقدًا وعرضني خمتلفني يف القيمة،  معرفة مجلة الرتكة 
األدىن، واترة   العرض والفضل بينهما معلوم، فتارة أيخذ أحد الورثة حبقه 

 األعلىأيخذ حبقه العرض 

216 

مثال آخر: ابنان، والرتكة ثوابن بينهما ديناران، أخذ أحدمها ثالثة أرابع  
 األعلى، كم قيمة كل واحد منهما ومجلة الرتكة؟ 

218 

مثال آخر: ثالثة بنني، والرتكة ثالثة أثواب، تزيد قيمة كل منهما على اآلخر  
 دينارين، أخذ أحدهم ربع األعلى وثلث األوسط ونصف األدىن

219 

ر: إذا أخذ بعض الورثة بنصيبه وبدين كان له على الرتكة جزءاً معيناً نوع آخ
 من املال، وأردت أن تعرف منه مقدار الرتكة 

220 

 223 الفصل الثالث: يف النهىب
 225 الفصل الرابع: يف العويص وهي مسائل املعااية

قالت حبلى لقوم يقتسمون املرياث: ال تعجلوا ابلقسمة فإين حبلى، فإن  
ولدت ذكرًا ورث، وإن ولدت أنثى مل ترث، وإن ولدت ذكرًا وأنثى ورث  

 الذكر دون األنثى

225 

 226 وإن قالت: إن ولدت ذكراً أو ذكراً وأنثى وراث، وإن ولدت أنثى مل ترث 
ولو قالت: إن ولدت ذكرًا مل يرث، وإن ولدت ذكرًا وأنثى مل يراث، وإن  

 ولدت أنثى ورثت 
227 
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 228 ولو قالت: إن ولدت ذكراً أو أنثى مل يرث، وإن ولدت ذكراً وأنثى وراث مجيعاً 

قالت: إن ولدت ذكراً ورث وورثُت، وإن ولدت أنثى مل ترث هي  نوع آخر:
 وال أان

230 

 231 ولو قالت: إن ولدت ذكراً مل يرث هو وال أان، وإن ولدت أنثى ورثنا 
الثمن والباقي له، وإن ولدت أنثى فاملال بيين  ولو قالت: إن ولدت ذكراً فلي 

 وبينها ابلسوية، وإن أسقطت ميتاً فلي مجيع املال
232 

 232 ولو قالت: إن ولدت ذكراً ورث ومل أرث، وإن ولدت أنثى ورثت أان دوهنا 
ولو قالت: إن ولدت ذكرًا فله دينار، وإن ولدت ذكرًا وأنثى فلهما دينار،  

 فلها ثالثة داننري ونصف ومثنوإن ولدت أنثى 
233 

قال رجل لقوم يقتسمون مريااثً: ال تعجلوا فامرأيت غائبة، إن   نوع آخر:
 كانت ميتة ورثُت أان، وإن كانت حية ورثْت دوين

234 

 235 ولو قال: إن كانت حية ورثت أان دوهنا، وإن كانت ميتة فال شيء يل وال هلا 
 235 ورثنا، وإن كانت ميتة مل أرث ولو قال: إن كانت حية 

امرأة وزوجها أخذا ثالثة أرابع املرياث، وأخرى وزوجها أخذا  : نوع آخر
 ربعه

236 

 236 زوجان أخذا ثلثي املال، وزوجان آخران أخذا ثلثه 
 237 رجل وابنه وراث مال ميت نصفني
 237 رجل وابنته وراث مال ميت نصفني

 237 بينهما أثالاثً رجل وابنتاه وراث ماالً 
 238 رجل وزوجتاه ورثوا املال أثالاثً 

 238 وراث ماالً بينهما نصفنيامرأة وابنها  
 238 أخوان ألب وأم ورث أحدمها ثالثة أرابع املال واآلخر ربعه 

 239 أخوان ألب ورث أحدمها ثلثي املال واآلخر ثلثه 
 239 واآلخران الثلثثالثة إخوة أشقاء ورث أحدهم ثلثي املال 
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 239 ثالثة إخوة أشقاء ورث أحدهم مخسة أسداس املال واآلخران سدسه 

 240 رجل مات فورثه زوجته وأخوها دون أخيه شقيقه نوع آخر:
امرأة ورثت ثالثة أزواج متعاقبني من كل واحد الربع، حصل هلا   نوع آخر:

 نصف أمواهلم
241 

 242 الوصاي كتاب 

 243 تعريف الوصية املشروعة
 244 حكم الوصية 

 246 الباب األول: يف أركان الوصية
 246 املوصي  الركن األول: 

 246 من تصح منه الوصية 
 248 وصية احملجور عليه ابلسفه 
 248 وصية احملجور عليه ابلفلس

 249 وصية الرقيق
 250 وصية الكافر 

 252 حكم الوصية مبعصية
 253 حكم الوصية بعمارة املسجد األقصى وقبور األنبياء عليهم السالم

 254 ، والنظر فيه يتعلق بستة أمور املوصى له الركن الثاين:
 255 لعبدالوصية ل النظر األول: يف  

 255 األول: أن يكون العبد املوصى له ألجنب القسم 
 257 القسم الثاين: أن يكون العبد املوصى له ِلوارث املوصي 

 259 ملك املوصيالعبد املوصى له القسم الثالث: أن يكون 
 263 فرع: أوصى ملن بعضه حر وبعضه رقيق

 266 املوصيفرع اثٍن: لو أوصى لعبِد أجنب فاشرتاه وارث املوصي قبل موت 
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 لصفحةا املوضوع
 266 النظر الثاين: يف الوصية للدابة

 267 فرعان
 267 لو قال خذ هذا الثوب كفن فيه مورثك األول: 

 269 الثاين: لو قال: وقفُت على املسجد أو أوصيُت للمسجد أو الرابط
 269 النظر الثالث: الوصية للحريب

 270 النظر الرابع: يف الوصية للقاتل
 272 التفريع
 273 فرعان

أحدمها: لو وهب لقاتله شيئاً، أو حاابه يف بيع، أو أبرأه من حق، أو أعتق 
 عبده يف مرض موته فقتله

273 

لو أوصى لزيد أبلف، ولعمرو أبلف، ومات وخلف ابنني، فأقام الثاين: 
 أحدمها بينة أن زيداً قتل أابه، واآلخر بينة أن عمراً قتله

273 

 275 امس: يف الوصية للحمل. النظر اخل
 275 إذا قال: أوصيت حلمل فالنة، أو حلملها املوجود اآلن 

 277 يَقبل الوصية للحمل من يلي أمره بعد انفصاله حياً : فرع
 278 لو أوصى حلملها الذي سيوجد

 279 النظر السادس: يف الوصية للوارث
 280 الوصيةاالعتبار بكونه واراثً يوم املوت ال وقت 

 281 فروع
 281 لو أوصى لكٍل من ورثته بقدر حصته من الرتكة مشاعاً األول: 

ولو أوصى لكل منهم بعني معينة على قدر حصته، كثوب وعبد ودار؛ فهل  
 يتوقف على اإلجازة أم ال وخيتص كل واحد مبا عينه له

281 

 282 أموالهيف مرض موته عيناً من  الثاين: لو وقف على ولده احلائز
 284 لو كان له واراثن أو أكثر، فوقف الدار عليهما على قدر حصتيهما 
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 284 ولو وقفها بينهما ال على قدر احلصص

 285 لو وقف على ابنه وزوجته احلائزين نصفني
 287 لو وقف ثلث الدار على أبيه، وثلثيها على أمه، وال وارث غريمها

 288 مث بعده على الفقراء، ومل جيزه سائر الورثة   أحد ورثتهلو وقف على 
 289 الثالث: أوصى بثلث ماله ألجنب وواحد من ورثته 

الرابع: أوصى ألجنب بثلث ماله، ولكل واحد من ابنيه احلائزين ابلثلث،  
 فأجاز كل واحد منهما الوصية ألخيه وردها لألجنب

291 

 291 وألحد الورثة جبميع ماله اخلامس: أوصى ألجنب بثلث ماله،
 291 ولو أوصى ألجنب ابلنصف، ولوارث ابلكل، وأجيزت الوصيتان 

ماله، وألحد ابنيه احلائزين ابلنصف، وأجاز   السادس: أوصى ألجنب بثلث
 االبنان الوصيتني

292 

السابع: أوصى ألحد ابنيه احلائزين ابلنصف، وألجنب ابلنصف، وآلخر 
 وأجاز االبنان ذلك ابلثلث، 

294 

الثامن: لو أوصى ألحد ابنيه احلائزين بنصف ماله، وألجنب بثلثه، وآلخر  
 بربعه

294 

 295 التاسع: لو أوصى البنته ابلنصف، وله ابن وأجاز 
العاشر: أوصى ألحد ورثته بشيء، وقال فإن رده ابقي الورثة فهو يف سبيل  

 هللا
295 

 296 املوصى به  الركن الثالث:
 297 الوصية ابخلمرة احملرتمة 

 298 الوصية جبلد امليتة وبشحمها
 299 الوصية ابجملهول وغري املقدور على تسليمه

 300 الثوبنيو الوصية أبحد العبدين 
 301 شروط املوصى به املختلف فيها
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 301 أن يكون موجوداً أو يف معىن املوجود، وهو املنافع األول:

 302 الوصية مبا ستحمله هذه اجلارية أو البهيمة  
 303 الوصية مبا سيحدث من الثمار 

 304 ن يكون خمتصاً ابملوصيأ الثاين:
 306 أن يكون منتفعاً به الثالث:

 309 فرعان
 309 أعطوه كلباً من كاليب أو من مايلاألول: لو أوصى لزيد بكلب، أبن قال: 

 315 الثاين: إذا أوصى بطبل 
 317 : ، وفيه مسائل: أال يكون املوصى به زائداً على الثلثالشرط الرابع 

لو أوصى مبا يزيد على الثلث صحت يف الثلث، ومل خيرج على   األوىل:
 اخلالف يف تفريق الصفقة

318 

 325 الفاضل عن مؤنة جتهيزه وقضاء دينه الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث 
 326 تعترب اإلجازة والرد بعد املوت 

إمنا تصح اإلجازة من أهل التربع، دون احملجور عليه لصغر أو جنون أو  فرع: 
 سفه

327 

 328 وقت اعتبار القيمة إلخراج الثلث الثانية:
البنت من له ابن وبنت، وقال: أوصيت لفالن بثلث مايل بعد نصيب : فرع

 أصل الرتكة
329 

الوصااي كلها معتربة يف الثلث، سواء وقعت يف الصحة أو يف املرض  فصل: 
 ، وفيه ثالثة أمور وكذا التدبري وكذا التربعات املنجزة يف مرض املوت 

330 

 331 مرض املوتاألول: بيان 
 331 من األمراض املخوفة: الطاعون

 332 القولنج
 333 اخلاصرة"ذات اجلنب "ذات 
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 333 الرعاف الدائم

 333 االسهال املتواتر 
 334 السل
 334 الفاجل
 335 احلمى
 337 الربسام

 337 اجلراحة إن كانت يف مقتل أو انفذة إىل اجلوف 
 337 مسائل يف املرض املخوف: 

ينبغي له أن  إذا حصل املرض املخوف اعتربان تربعه من الثلث، وال  األوىل:
 يتصرف يف الزائد عليه

337 

 338 إذا حصل املرض الذي ليس مبخوف ال حيجر عليه يف تربعه، ف  الثانية:
 339 لو ترتب مرض على مرض ومات الثالثة: 
 340 إذا أشكل حال املرض الذي وقع التربع فيه الرابعة: 

إحلاقها ابملرض املخوف  يَ ْعِرض للصحيح أحوال، يرتدد الناظر يف اخلامسة: 
 يف اعتبار التربعات الواقعة فيها من الثلث،

342 

 346 . .. ومل جيد حميصاً  ما إذا عرض له األسد وهو وحده من األحوال املخوفة فرع
 347 األمر الثاين: بيان التربع 

 353 فروع
 353 نكح مريض يف مرض موته امرأة أو أكثر األول: 
لو ابع يف الصحة مبحاابة مث مرض يف زمن خيار اجمللس أو الشرط  الثاين:

 وأجاز العقد
355 

 356 الكتابة تعترب من الثلث وإن كانت بقيمة املثل  الثالث:
 357 يف املرض ال يعترب من الثلث االستيالد الرابع:

 357 مل يعترب من الثلث :لو كفر عن ميينه ابلعتق يف مرضه وأمكنه اإلطعاماخلامس



 الفهارس العلمية
618 

 الصفحة املوضوع
لو قال لعبده أنت حر قبل مرض مويت بيوم أو بشهر، مث مرض   السادس:

 ومات بعد مضي ذلك؛ عتق ومل يعترب من الثلث
357 

 358 : إذا ُنكحت املريضة مرض موهتا أبقل من مهر مثلهاالسابع
 359 الثلث عند التزاحمبيان كيفية احتساب التربعات من : ألمر الثالثا

 359 التربعات الصادرة من املريض على ثالثة أقسام
 359 أن تكون منجزة القسم األول:
 361 أن تكون كلها مضافة إىل ما بعد املوت  القسم الثاين: 
 363 : أن يكون بعض التربعات منجزاً وبعضها معلقاً القسم الثالث

املعاوضات ال تتوقف على القبض خبالف  فائدة: احملاابة الواقعة يف عقود 
 اهلبة 

363 

 363 فروع
: قال يف املرض أو يف الصحة لغامن: إن أعتقتك فسامل حر، مث أعتق  األول

 غامناً يف مرض موته 
363 

 364 حران، مث أعتق غامناً  ولو قال: إن أعتقت غامناً فسامل وفائق
عتقي غامناً، أو قال له أنت حر  ولو قال: إذا أعتقت غامنًا فسامل حر حال 

 يف حال عتقي غامناً، مث أعتق غامناً يف مرضه، ومل يف الثلث إال أبحدمها 
364 

ولو قال لعبده: إن تزوجُت فأنت حر، مث تزوج يف مرض موته أبكثر من 
 مهر املثل

365 

: لو قال جلاريته احلامل إن أعتقت نصف محلك فأنت حرة، مث أعتق  الثاين
 يف مرض موتهنصفه 

365 

 366 أو محلك حر لو كان ملريض جارية حامل بولد رقيق فقال هلا أنت: الثالث
: أوصى له بشيء معني، كعبد خيرج من ثلثه وهو حاضر، وابقي ماله  الرابع

 غائب أو دين
367 



 الفهارس العلمية
619 

 الصفحة املوضوع
 373 الركن الرابع: اإلجياب والقبول 

 373 لصريحااإلجياب 
 373 ابلكناية اإلجياب 

 375 القبول
 375 القبول بد من  إن كانت الوصية ملعني واحد، أو مجاعة فال

 376 ال يعترب القبول والرد يف حياة املوصي 
 377 ولو مات املوصى له قبل موت املوصي بطلت

 378 بعده ولو رد املوصى له الوصية بعد موت املوصي، ومل يتقدم منه قبول
 379 املوصى له رددت الوصية لفالن من بني الورثة ولو قال 

 379 إن كانت الوصية لغري معني كالفقراء والعلماء والقراء مل يشرتط قبول
 379 يصح تعليق الوصية ابلشرطفرع: 

 381 فيما ميلك املوصى له املعني املوصى به ثالثة أقوالفصل: 
 382 ويتفرع على األقوال مسائل:

 382 ت زايدة منفصلة يف العني املوصى هبا كثمرة وكسب ومهرإذا حدث األوىل:
وقع يف الفتاوى أن رجاًل أوصى بوقف داره، فتأخر إيقافها بعد موته،  فرع: 

 وحصل منها ريع فلمن يكون ذلك؟
385 

وزكاة   ،نفقة املوصى به وما حيتاج إليه من املؤن بني املوت والقبول الثانية: 
 الفطر إذا دخل وقتها بينهما على من جتب

386 

لو توقف املوصى له يف القبول والرد مع احلاجة إىل النفقة على املوصى  فرع: 
 أُمر ابلقبول أو الرد  به

387 

 388 أوصى أبمته املزوجة حِبُرٍ  لزوجها ومات  الثالثة:
 389 ولو كان زوجها وارثه، وأوصى هبا ألجنب 

 389 إذا أوصى إلنسان مبن يعتق عليه أو مبن يعتق على وارث املوصي 
 390 أوصى أبمة لزوجها احلر، فولدت له ولداً  الرابعة:
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 390 لغري الزوج، وهو على أقسام: ابألمة بيان حكم الولد يف الوصية 

 390 أن تلد قبل موت املوصي القسم األول:
 390 أن تلد بعد موت املوصي وقبل القبول القسم الثاين: 

 391 أن تلد بعد املوت والقبول معاً  القسم الثالث: 
 392 :بيان حكم الولد يف الوصية ابألمة للزوج، وهو على أقسام

 392 األول: أن تلد قبل موت املوصي القسم 
 392 القسم الثاين: أن تلد بعد موت املوصي وقبل القبول

 395 القسم الثالث: أن تلد بعد املوت والقبول معاً 
لو مات املوصى له بعد موت املوصي وقبل القبول والرد، فلورثته القبول فرع: 
 والرد

396 

كأبيه فمات املوصى له بعد موت املوصي له مبن يعتق عليه   أوصى اخلامسة:
 وقبل القبول أو الرد

399 

  ؛ املوصى به التفريع: إن قلنا بعتق الولد بقبول الوارث؛ فإن كان القابل حيجبه
 ؛ فثالثة أوجه وإن كان ال حيجبه، مل يرث الولد

401 

إذا أوصى أبمته احلامل من زوجها لزوجها والبن هلا حر، ومات   السادسة:
 وخرجت من الثلث

403 

أوصى بعبده ملن يعتق عليه، فمات املوصي، مث املوصى له قبل أن   السابعة:
 يقبل وترك ابنني 

404 

 405 أوصى أبمة البنها من غريه الثامنة:
 407 ةولو كان وارث املوصي ابن من هذه األم

 408 الباب الثاين: يف أحكام الوصية الصحيحة
 408 القسم األول: يف األحكام اللفظية 

 408 ابملوصى به، والنظر فيه يف أطراف:  األحكام اللفظية املتعلقةالفصل األول: 
 408 يف احلمل األول:
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لزيد وابألم  ولو أوصى جبارية واستثىن محلها لنفسه صح، ولو أوصى ابحلمل 

 لعمرو صحت الوصيتان 
410 

 412 : وفيه مسألتان الثاين: لطرف ا
 412 مشرتك بني أنواع الطبول األوىل: الطبل اسم لقدراملسألة 
 414 الثانية: اسم العود مشرتكاملسألة 

 415 فإذا أوصى بعود من عيدانه صح 
 416 ولو أوصى بعود وال عود له 

 416 ابملزمار فرع: الوصية  
 417   اسم القوس يقع على العريب وعلى الفارسي الطرف الثالث:

 419 ولو قال: أعطوه ما يسمى قوساً 
 419 أصح الوجهني أن الوتر ال يدخل يف الوصية ابلقوس 

 421 ، وفيه مسائل: يف الوصية ابلبهائم الطرف الرابع: 
  كبري اجلثة وصغريها   فاسم الشاة يصدق على : إذا أوصى له بشاةاألوىل

 ضأهنا وماعزها، صحيحها ومريضها، سليمها ومعيبها 
421 

 422 ولو قال شاة من شياهي أو من غنمي
 423 ولو قال: أعطوه شاة من مايل

ولو قال أعطوه كبشًا أو تيسًا فالوصية ابلذكر، ولو قال نعجة حيلبها أو  
 فالوصية ابألنثى من الضأنينتفع بدرها ونسلها 

424 

 425 إذا قال أعطوه بقرة تناولت الوصية األنثى دون الذكر يف األصح الثانية:
 426 رابخايت والعِ لفظ البعري واجلمل والناقة يتناول السليم واملعيب، والبُ 

إذا قال أعطوه دابة؛ فالدابة تقع لغة على كل ما دب على األرض  الثالثة: 
 من أي شيء

428 

 430  يف الوصية ابلرقيق، وفيه مسائل:: الطرف اخلامس
 431 أو أحداً من رقيقي : إذا قال: أعطوه رأساً من رقيقياألوىل
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 432 إذا مات أرقاؤه أو عتقوا أو قتلوا قبل موته بطلت الوصية  الثانية:

 434 فروع
 434 األول: لو قال: أعطوه رقيقاً من مايل

 435 الثاين: لو قال: أعطوه عبداً، مل يعط أمة وال خنثى مشكالً 
الثالث: إذا قال: له غالمي احلبشي ومساه ابمسه ومل يكن له عبد من ذلك  

 اجلنس يسمى بذلك االسم
435 

 436 لو قال: أعتقوا عين عبداً  الثالثة:
الوصي ذلك،  ولو أوصى أبن يشرتى بثلثه عبد ويعتق عنه، ففعل الوارث أو 

 مث ظهر عليه دين مستغرق
437 

قال: أعتقوا عين رقاابً، أو اشرتوا بثلثي رقااًب وأعتقوا؛ فأقل الرقاب  الرابعة:
 ثالثة 

438 

لو قال: استخدموا ساملاً بعد مويت سنة، وأعطوه لفالن بعدها، أو قال  فرع: 
 أعتقوه

440 

 440 وفيه أطراف: الفصل الثاين: فيما يتعلق ابملوصى له، 

 440 يف الوصية للحمل ابعتبار العدد والذكورة واألنوثة، وفيه مسائل:  األول:
 440 األوىل: قال: أعطوا محل فالنة كذا 

 441 الثانية: قال: إن كان محلها غالماً فأعطوه كذا، وإن كان أنثى فأعطوها كذا 
 441 الثالثة: قال: إن كان يف بطنها غالم فأعطوه كذا

 443 : فيه مسائل:الطرف الثاين 
 443 إذا أوصى جلريانهاألوىل: 

 444 الثانية: إذا أوصى لقراء القرآن
 445 الثالثة: لو أوصى للعلماء
 451 الرابعة: لو أوصى لأليتام
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 453 اخلامسة: إذا أوصى لألرامل
 454 السادسة: لو أوصى للشيوخ

 455 : وفيه مسائل:الطرف الثالث 
 455 األوىل: إذا أوصى للفقراء دخل فيه املساكني، أو للمساكني دخل فيه الفقراء

 459 ولو قال اصرفوا ثلثي يف سبيل اخلري أو يف سبيل الرب أو الثواب 
 460 ، وهو على قسمني:أوصى لزيد ومجاعة معهالثانية: 

 460 كما إذا أوصى لزيد وللفقراء واملساكني  القسم األول: أن يكونوا موصوفني
 463 القسم الثاين: أن يكونوا معينني

 464 الثالثة: لو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله
 464 كالعلوينيالرابعة: إذا أوصى جلماعة ال ينحصرون موصوفني بصفة الزمة  

 466 وقد أوصى بتفرقة الثلث، لو قال املوصي: أعط كل فقريفرع: 
 466 فيما إذا مجع بني من تصح الوصية له ومن ال تصحالطرف الرابع: 

 467 ولو أوصى له وملن ال يتصور امللك له من اجلمادات 
 467 أوصى لزيد وهلل تعاىلولو 

 469 فيه مسألتان: و  الطرف اخلامس:
 469 ، وفيه ثالثة أمور: األوىل: لو أوصى ألقاربه أو ألقارب زيد

 471 األول: يف دخول األصول والفروع يف هذه الوصية 
 471 الثاين: إذا أوصى ألقارب نفسه أو ألقارب زيد وهم أقاربه 

القرابة النسبة إىل أقرب جد ينسب إليه من أسندت الوصية  الثالث: يعترب يف 
 إىل قرابته

473 

 474 ولو مل يوجد للموصي لقرابته إال قريب واحد 
 474 أو أقرب األقارب الثانية: لو ألوصى ألقرب أقاربه أو أقارب زيد

أوصى جلماعة من أقرب أقارب زيد، أو من أقرب أقارب نفسه فالبد  فرع: 
 الصرف إىل ثالثةمن 

480 
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 482 فروع

 482 إذا أوصى آلل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 483 ولو أوصى ألهل بيته أو ألهل بيت زيد

 485 ه يولو أوصى ملناسب 
 485 ولو أوصى آلابء فالن 

 486 زيد  ولو أوصى أَلختان
 487 زيد أو ألمحائه  ولو أوصى ألمحاء

 489 أو مواليه  أو عرتته أو ذريته أو نسله أو عقبه ألوالد زيدولو أوصى 
 490 ولو أوصى لورثة فالن 

 490 أو عقبه  ولو مات املوصي يف حياة املوصى لورثته 
 491 ولو أوصى للمعرتين من أقاربه 
 495 ولو أوصى بثلث ماله هلل تعاىل

 493 وفيه فصول:، القسم الثاين: األحكام املعنوية
 493 وفيه مسائل:  ،األول: يف الوصية ابملنافع 

 496 من التصرفات وارث املوصياألوىل: فيما ميلكه 
املسألة الثانية: ميلك املوصى له ابملنفعة املنافع واألكساب احلاصلة 

 ابالصطياد واالحتطاب وحنومها
501 

 504 لو أتت املوصى مبنفعتها بولد من نكاح أو زان فرع: 
على  املسألة الثالثة: احليوان املوصى مبنفعته الذي جيب اإلنفاق عليه حلرمته 

 من جتب نفقته وكسوته
507 

 509 الرابعة: يف اجلناية املتعلقة ابلعبد، وفيه صوراتن: 
 509 األوىل: اجلناية عليه
 509 اجلناية على نفسه
 512 اجلناية على طرفه 
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 الصفحة املوضوع
 513 )جنايته على غريه(   جىن هذا العبدالثانية: إذا 

 515 اخلامسة: الوصية ابملنافع تعترب من الثلث
 516 املنفعة املوصى هبا إما أن تكون مؤبدة أو مؤقتة

 516 أن تكون مؤبدةاحلالة األوىل: 
 519 احلالة الثانية: أن تكون مؤقتة

 520 التفريع: إذا مل خيرج املوصى مبنفعته من الثلث
 524 فروع

 524 لو أوصى ابلرقبة لزيد وابملنفعة لعمرو األول: 
 524 ت املنفعة للوارث يَ قِ الثاين: أوصى ابلرقبة لزيد، وبَ 

 525 الثالث: أوصى ابلرقبة لزيد وابملنفعة لعمرو، فرد عمرو الوصية 
 525 ب العبد املوصى مبنفعته صِ الرابع: لو غُ 

 526 املوصى مبنافعها فأعادها الوارث آبلتهااخلامس: لو اهندمت الدار  
بعده لوارث  و  السادس: لو أوصى إلنسان بدينار يف كل شهر من غلة داره 

 املوصى له أو للفقراء واملساكني والدينار بعض الغلة 
526 

 527 أوصى بدينار كل سنة من ماله : السابع
 530 ، وهو ثالثة أنواع:الفصل الثاين: يف الوصية ابحلج 

 530 حجة التطوع  األول:
 530 يف صحة الوصية هبا وجهان

 531 على سائر الوصااي طريقان  اويف تقدمي الوصية هب 
 532 وإذا مل يف الثلث أو حصة احلج منه ابحلج بطلت الوصية 

 533 ولو قال أحجوا بثلثي؛ صرف ثلثه إىل ما ميكن من حجتني وثالث فصاعداً 
 533 حجة اإلسالم   الثاين:

 533 تؤدى من رأس املال وإن مل يوص هبا  فإذا مات وهي يف ذمته
 534 وجهان  إن قيدها به ويف تقدمي احلج على سائر الوصااي يف الثلث
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 الصفحة املوضوع
 539 فروع

 539   إذا قال أحجوا عين أبلف األول:
لو أوصى بشراء عبد زيد أبلف وإعتاقه فاشرتاه الوصي خبمسمائة   الثاين:

 وأعتقه عنه ومل يعلم البائع احلال
541 

استأجروا من حيج عن مورثهم حجة اإلسالم الواجبة ومل  أن الورثة  لو الثالث:
 يكن أوصى هبا مث تقايلوا مع األجري مل تصح اإلقالة

542 

 542 احلجة املنذورة النوع الثالث:
أوصى أبن حيج عنه تطوعاً، أو حجة اإلسالم من ثلثه مبائة، وأوصى مبا  : فرع

 يبقى من ثلثه بعدها لزيد، وبثلث ماله لعمرو 
543 

د أفعاله الصاحلة دون فعل ل  وَ األصل أال ينفع اإلنسان يف آخرته إال ت َ فصل: 
 : واستثين من ذلك أشياء، غريه

550 

 550 الدعاء
 551 الصدقة

 553 وأما العتق فال يقع عن امليت إذا مل يكن عليه
 554 الديون اليت على امليت للعباد

 555 الديون اليت على امليت هلل تعاىل
إن أوصى ابلعتق يف الكفارة املخرية وزادت قيمة الرقبة على قيمة كل من 

 الطعام والكسوة
557 

 558 األصحوال يقضى واجبه عنه على اجلديد  الصوم ال يتطوع به عن امليت
 559 الصالة ال تقبل النيابة فال يصلى عن امليت تطوعاً وال قضاء أوصى به أم ال 

 560 حج الفرض تدخله النيابة 
 561 االعتكاف

 562 قراءة القرآن ال تقع عن امليت على املذهب
 564 الفهارس العلمية 
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 الصفحة املوضوع
 565 األعالم املرتجم هلم يف النص احملققفهرس 

 568 فهرس األلفاظ الغريبة املفسرة
 574 فهرس األماكن والبلدان

 575 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب 
 576 فهرس املصادر واملراجع 

 605 فهرس املوضوعات 
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